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Balassagyarmat
HVB h a t e r o z a t a
Berki Gyula roma nemzetis6gi jel6l*6nt
60/2014.(1X.08.)
td ft6

n6 n yi lv enh ftes b a vete 16 16l

A balassagyamati Helyi Velaszt^si Bizoftseg ftovebbiakban: HVB) Berki Gyuat - a Roma Munkaad6k 6s
MunkavA al6k Szabolcs-SzatmehBereg Megyei Szdvetsage jelail6szeryezet jeldttjekant - Balassagyamat
telepal^en roma nemzetis6gi jeldltkent nyilva maftesba vette.
Ezzel egyidej1bg a HVB

a

jel,ltet

es a nyituenbftAsba vetetr1t az igazol1st kiadja.

'ftesiti

HVB megelhpitia, hogy a jel'lt vebszt6jogosuftseggat rendelkezik, Balassagyarmat tetepiil,sen
nemzetis4gi vehszt'i jegyzqken szerepel.

A

a

roma

A hat4rozat ellen

- annak meghozahht'l szemibtt herom (3) napon bel1l- a k'zponti neujegyzekben szerept,
v4lasztdpober, ieliilt, jel6l6 szervezet, tov1bbA az iigyben
termeszetes 6s jogi szemety, jogi szemdlyis6g
nalk1li szeNezet szem'lyesen, levqlben a Helyi V^laszt1si
'inteft BizottsegnAt (2660 Batassagyarmat, R^k6czi
feiedelem

it

12. szAnl telefaxon (06-31300-782) vagy elektronikus tev6tben

(bgyarmat@profinter.hu),

jogszabelys€ft6sre hivatkozessal, illefue a velasztesi bizotbeg medegel'si jogkdreben hozott ddnt'se ellen,
illet6l'rnentesen fellebbeze$ nyijthat be a N6gratd Megyei Terlileti Velaszftsi Bizotts^gnak (g1oo Satg,tarjen,
Rek6czi ttt 36.) cimezve. A fe ebbezdst tigy kell benytijtani, hogy az 2014. szeptember h6 11. napj^n 16:00 6reig
megerKezzen.

lndokolas:
Bannyi Jenos meghatalmazott k4pvisel, 2014. szeptember h6 08. napj1n k6fte Berki Gyubnak a 2014.6vi
segi dnkomenyzati k6pvisel6k vehsztAs1n Balassagyatmat teleptitesen roma nemzetisegi
dnkormenyzati k6pvisel1jel'ltkent t,ftend nyituenhft^sba vdtel't a Roma Munkaad6k 6s Munkavelal6k Szaooresnemze

SzatmAr-Bereg Megyei Szovets^ge jetcjt6 sze Nezet jet6ttjek6nt.

A HUB megelapitotta, hogy Betui Gyula nyituenhftesba vetete irAnti kerelem a jogszabetyokban temasztott
kdvetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajanl6ivek
tod'nt. A jet6tt;6ghez siilks'ges
ajanhsok szema el6i a nemzetisdgi n'vjegyzakben^bdesavat
szerepl, vahszt'poig^rok s %-et,de t;gatabb
s't6,
'ruenyes
Balassagyarmat telep16sen a 8 db ajenhst.

A

kepvisel6k v1laszftsen
.fentiekre tekinteftel Betui Gyuhnak a 2014. 6vi nemzetisegi
Balassagyarmat telepiil'sen roma nemzetisdgi egydni kdpvisel,lel\ltkdnt
'nkormenyzati
tdi6n6 nyitvAntattesba v^tete a
rendelkezO re szben foglaltak szeint megt6tt6nt.

,haftrozat a nemzetis6gek jogairot sz6t6 CLXX\X. t6N6ny SO., 51., az 53. S-a, az 54., az 5e. S a, 59. S-a, a
valasztasi eljaresrol sz6l6 2013. 6vixxxv. t6rv6ny (ov6bbiakban: ve.) 10.
S-ani, a tzq-lzz. g-ain, isz. gan, a
jogoNoslatrol sz6b ftj'kotafts a ve. 10. s p) bekezd6s6n,221.
s-6n,22s. es zzq. g-ain, a 307/p-. g (2)
bekezd's c) pontjan, a 317., 318. s-atn 6s az i et6kekr6t sz6to lggo-. 6vi xclll. bNeny 53.s
e) bekezdls 1..)
ponqan ahpul.
A

a k'relmez^t, hogy a fettebbezdsnek taftalmaznia kell a fetlebbez,s jogalapj^t
(iogszabalys'ttesre hivatkozes, illetue a vehsztesi bizoftseg medegetesijogk'rben hozoft d6nt6se1, a fell;bbezes
benylit6jenak neuEt, lakcimet (szekhety6t) 6s - ha a takcindtot (sz6kiely*t6l) etter
postai 6ftesit6si cimet, a
fellebbezes beny(ribianak szemelyi azonosit6jat, itletue ha a katfolddn 6t6, nagyarorsz6gi lakcimmet nem
A. bizotts.eg biqkoztatia

-

rendelkez6 vebszt'polgar nem rendelkezik szemdlyi azonositovat, a magyar elbmpoigdrs^g^{igazol6 ot<irat,nak
tipuset es szam1L vagy iel6l6 szervezet vagy mes szeNezet eset'ben a iirosigi iyiienhrlesb; v'teti sz6met. A

fellebbezes. taftalmazha1a beny it'jenak telefaxszemft vagy etektronikus tei6lcim6t,
megbizoftjenak nevet 6s telefaxszem+t vagy etektronikus lev6lcim6t.

A

bizotueg fti6koztatia tovabbe

a kerehez^t,

hogy

a

fellebbezes

a

i et6teg

vehsztesi bizofts^g haterozatenak

meghozataaig visszavonhat6, ugyanakkor a v^lasztesi bizofts^g az elj6nst hivatalb,t folytathatj;.
Balassagyatmat, 201 4. szeptember

k6zbesit6si

A.

-\it-tG

/: Palik Ferbnc :/
HVB elndk

