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J6nes Devid roma nemzetisegi jeldltkent
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A balassagyamati Helyi Vehszhsi Bizotts^g (tovebbiakban: HVB) J6nes Devidot - a ,,LIJNGO DROM"
Orszegos Cigeny Erdekvedelmi 6s Poberi Sz6vefs6g jelal6szeruezet jel'ltjekent - Balassagyarmat
telepiil4sen roma nemzefi segi jelaiftkent nyilventartAsba vette.

Ezzel egyidejfibg a HVB

a

jel'ltet

6s a nyilvenbftesba vdtetr't az igazotAst kiadja.

'ftesiti

A HVB mege apitja, hogy a jel'lt

v^laszt6jogosuftseggal rendelkezik, Balassagyarmat teleptil'sen

nemzeti segi v^Iaszt6i jegyzeken szerepel.

a

roma

- annak meghozatahtol szemibft hArom (3) napon betiil - a k,zponti nevjegyzekben szerepl1
v1lasztdpolgef iel6lt, jel6l6 szervezet, tov'bbA az Ugyben
termeszetes es jogi szem6ly, jogi szemelyiseg
n€lktili szeruezet szemqlyesen, bveben a Helyi Vebszt^si
'intett Bizoftsegnel e66O Balassagyamat, Rek6czi
feiedelem (tt 12. sz^n), telefaxon (06-35-300-782) vagy etektronikus levelben (bgyamat@profinter.hu),
iogszab^lys'ttesre hivatkozessal, illetue a valasztAsi bizottseg metugel'si jogkdreben hozott ddntese ellen,
illeEkmentesen fe ebbez'st nyijthat be a N6gred Megyei Teriileti Vehszt^si Bizoftsegnak (3100 Satg6tarj^n,
Rdk6czi 0t 36.) cimezve. A fellebbezest Agy ke benyijtani, hogy az2014. szeptember h6 11. napjen 16,00 6reig
A hat1rozat ellen

megerkezzen

.

lndokoles:
J6nes G^bor meghatalmazoft kdpvisel6 2014. szeptember h6 08. napjen k6fte J6nes Devidnak a 2014. 6vi
nemzefisegi 1nkorm^nyzati kepvisel6k v'lasz6sen Balassagyarmat telepitl4sen roma nemzetisdgi
dnkormenyzati kepvisel'jeliiftkent t6ft6n1 nyilvenbftAsba veteat a ,LIJNGO DROM" Orszegos Cig,ny
Erdekv6delmi 6s Polgei SzOvets6g jetAl1 szeNezet jet6ttjek6nt.

A HvB megelhpitofta, hogy J6nes David nyilvenhftasba vetele irenfi kerelem a jogszabetyokban hmasztoft
kOvetelmenyeknek megfelel, a bejelent's ajenbivek ehd+seval tAftqnt. A jel'ttseghez sziikseges ,Nenyes
aja esok szema el6i a nemzetisegi neujegyzekben szerepb vehszt'poberok s %-et,de tegat'bb s f6,
Balassagyatmat teleptil'sen a

I

db ajenbst.

A

fentiekre tekinteftel Jdnes Devidnak a 2014. 6vi nemze segi
k'pvisetdk vehsztasdn
Balassagyamat telepll'sen roma nemzetisegi egydni kepvisel1jet'ftkeft
'nkormAnyzati
bft'nd nyituenhdesba vetele a
rendelkez6 raszben foglaltak szeint megt6ft6nt.

jogair6t sz6t6 CLXXX. t6N6ny SO., 51., az Sg. S-a, az 54., az 58. a, 59.
S
,lat6!?z?t .?. nemzetis^gek
S_a, a
vebsztlisi eljaresr6l sz6l6 2013. 6vi xxxvt. t6N6ny (tovebbiakban: ve.) 10. S-en, a 124-127. g-ain, 132. gl6n, a
jogoNoslatrol sz6l6 t^jekozhfts a Ve. 10. S (3) bekezd6s6n,221.
S-en,223.6s 224. g_ain, a 307/p-. g (2)
bekezdes.c) pontjen, a 317., 318. s-a,n is az itbtekekr't sz6t6 1990. 6vi xc t. taN'ny 33.s
e) bekezd,s 1.)
A

pontjen alapul.

a keretmezdt, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kett a fellebbez,s jogatapjet
Aogszabelys'tt6sre hivatkozas, illetue a vetasztesi bizottsAg m'flegeEsijogk'tuen hozott d6ntese1, a telt;bbezes
be.ny'it6iAnak neuet, lakcimet (sz6khelyet) 6s - ha a lakcim't'l lszekhetet,t) elter
postai 6iesit6si cim6t, a
fellebbezes b.enytjbjanak szemetyi azonosit1jet, i etue ha a katf6td6; 6t6, magyirorsz gi takcimmet nem
rendeke.zd vAlasztdpolger nem rendelkezik szemetyi azonosit,val, a magyar
okirat6nak
tipuset 6s szamet vagy iel6l6 szeNezet vagy mas szeruezet eseteben a birosegi
;yiientaiasb; v'teli szamat. A
^ltampolgArsdg6{igazot6
fellebb.ezes. tartalmazhatia beny1iqenak telefaxszAmat vagy etektronikus lei6lcim6t, i et,teg k6zbesit6si
megbizoftjenak nevet 6s telefaxszemet vagy etektronikus tev6liim6t.
A bizottsAg t4i'koztatia bv^bbA a kdrelmezdt, hogy a fetlebbezes a v^tasztesi bizoftseg haftrozatenak
meghozataleig visszavonhat6, ugyanakkor a v'laslesi bizoftseg az elj6r6st hivatatb6l folytathatji.
A. bizottseg 6i6koztatja

-

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 8.
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HVB elndk

