HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyatmat
642U4.(1X.08.) HVB h a t 6t r o z a t a
J6nas Gebor (1969) roma nemzetis6gi jet6ltk6nt
t6ft6n6 nyilventaftesba veb6ftl

A balassagyarmati Helyi vebszasi Bizoftseg ftovebbiakban: HVB) J6n6s Gehort (1969) a ,,LalNGo DR1M"
orszagos cigeny Erctekvedetmi 6s Potgen sz6vets6g jeiaitlszervezet jetiiltjei6nt - Balassagyarmat
teleptilase n roma nemzetisegi jel'ltkent nyilv1ntaftesba vette.
Ezzel egyidejfrleg a HVB

A

a

jet'ttet

6s a nyituentaftesba

v'tetfit az igazote* kiadja.

'ftesiti

HvB..
rye96l9pitia, hogy a iel1lt valaszt1iogosultsAggal rendelkezik, Balassagyarmat tetepiitesen
nemzetisegi v^Iaszt^i jegyzeken szerepel.

a

roma

A.hatarozat e.llen - annak meghozatal^t6t szemibtt herom (3) napon belill a k'zponti n'vjegyz,kben szerept,
ve.laszt6pober, ieliilt, ielail' szeNezet, bv,bb, az Ugyben
termdszetes 6s jogi sze m6ly, jogi szem6lyis6g
'rinteftBizotbegnet eaao aatass;gyaimat, R6k6cti
l6.lkali. szerygzet szemalyesen, tev'lben a Hetyi Vatasztasi
f:iedel?ry. 0t 12. szdm), telefaxon (06-3s-90o782) vagy elektronikus lev6tben (bgyadat@profinter.nul,
iogszabelys€ttesre hivatkozessal, illetue a vehszftsi bizoisag medegetesi jogk'Eben- hozott d6nt6se elen,
ilej?fn?rye:9n fellebbezest nyiithat be a N6grad Megyei Tertileti Viasztaii bizofts^gnak (3100 satgltarjen,
Rek6czi tt 36.) cimezve. A fellebbezest agy kel benyijtani, hogy az 2014. szeptember h-6 11. napjen 16:00 6reig
megetkezzen.

lndokoles:
J6nes, Gabor meghatalmazott kepviset' 2014. szeptember h6 08. napjen k6fte J6nes G,bomak (1969) takosnak
a. 2014ngmaetis6gi iinkormenyzati kapvisel1k vAtasztesen Baiissagyarmat tetepiitesen roma nemzetisegi

-6vi
6!k:y9lv1u!i
kepvisenebftkent t6rt6n6 nvirvenbftesba v6tet6t a -,tuNao onou" orszagos cigaiy
Erdekvadelmi 6s Polgen Sz6vets6g jet6t6 szeNezet jet6ttjek6nt.

A- HVB mega apitotta, hogy J6nAs G6bor (1969) nyitvantaft^sba vetele irenfi keretem a jogszabelyokban
t::!:z:-ott
megfetet. a beietentes aienbivek ebdes|vat tdftent. A jer6tts6g;e, ,rik"eg""
I,v:telln'nveknek
eNenyes alanlasok
szema el6i a nemzetisdgi nevjegyzekben szerepl1 v^laszt'poberokb %-et,ae bgaabb S f6,
Balassagyarmat telepillqsen a I db ajenbst.

A fentiekre tekintettel Jonas Gebornak (1969) a 2014.6vi nemzetisegi ,nkormenyzati k6pviset6k vebs^as'n
Balassagyarmat teleplitesen roma nemzetisegi egyeni k'pviset,jetott*ent taneiA nyituentaft^sba
vltete a
rendelkez6 rqszben foglaltak sze rint megt6ft6nt.

A.lat4pz.at

nemzetisegek jogairot sz6t6 CLXXX. t,Neny SO., 51., az 59.
.9.
S_a, az 54., az SA. S a,59. S_a, a
valasztesi e[eresr6t sz6t6 2013.6vi xxxvt. t'Neny (tov1bbiakban: ie.) 10.
a tzllzz. s_air, isz. s_an, a
sLani,
jgsgNoslatrot sz6b fti'kozhfts a ye. 19 p)'b;kezd6s6n, 221.
s
s-6n,22g. es zzq. g-ain, a soitei. g 121

bekezdes c) pontjen. a 317.. 31a. s-a,.,
pontjen ahpul.

is

az itteftkekr,t sz6t6 1990i. 6vi xcttt. tarv,ny

A

ie g p1 ie*ezaes t 1

bizotts.eg Ei'koztatia a kerelmezot, hogy a fe ebbezosnek tartalmaznia kelt
fe ebbez1s jogalapjet
Aogszabelys'ttesre hivatkozes, i etue a vahsttesi bizottsag medegetesi jogkdrben hozott d'nteselil a r'iSioezes
be.ny.ijt6janak neva, Iakcim1t (sz6khery6t) 6s ha a rak;m6t6r
iszexietyetaq ert6r postai iftesitei Jmet, a
fellebbezes beny(tfiojenak szemeryi azonosit6jat, iletue ha a k0ff6td6n etis, magyirorsz1gi
rendelke.zo vehszt6potgar nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a magyar
6tiampitg6rs6gaiigazot6 oiiat1nak
tip.us6.t &.szemet vagy iel6l6 szeNezet vagy mes szeNezet esebben
a-6ir6segi iyiiantaiasnZ iet"ti-Ja.at. n
feile|9ez9:. taftalmazhatia beny1jt6ienak-'tetefaxszamat vagy eiektronikus- tei1tcimet,
ilet6teg k6zitesit1si

a

-

megbizottjAnak nevet es bbfaxsz'met vagy elektronikus tev6liin6t.

A

i"x"iirit n",

bizoftsag fti'koztatia tovabba a kerelmez\t, hogy a feltebbezes
vetaszftsi bizottslg hatilrozaftnak
meghozahlaig visszavonhat6, ugyanakkor a v6taszt6sl'bizofts^g az erjer'st hivatarb6r
fotytathati;.

BalassagyaLmat, 201 4. szeptember L
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/: Palik Ferenc :/
HVB elndk

