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65/2014.(lx.o8.) HVB h a t e r o z a t a
Racz Kriszfien rcma nemzetisagi ieliiltk6nt

td rte n6 nyi lv 6nta ft esb a vete 16 16l

A balassasyarmati Hetyi vehsztasi Bizoftsag (tovebbiakban: HvB) R6tcz Krisztie - a ,,LUNGO DROM"

Orszitgos-'Cigdny Erclekvedelmi 6s Polgiri Sz6vets6g jel4t^szeruezet jeldltiekent - Balassagyamat

tetepaitesen roma nemzetis^gi jel'ftkent nyifuenbftesba vette.

Ezzel egyidejnbg a HVB a jel'ltet 
'ftesiti 

6s a nyituentaftesba v6telr6l az igazolest kiadia.

A HVB mege apitja, hogy a jelAlt vebszt6jogosuftseggal rendelkezik, Balassagyarmat telep1l6sen a roma

nemzetisegi vebszt6i jegyzeken szerepel.

A haterozat etlen - annak meghozabatd szemibft herom (3) napon beltil - a k'zponti ndviegyz6kben szerepl6
vehszt6potg^r jet6tt, jet6t6 sz;Nezet, tovAbbe az iigyben 

'hnteft 
tetm4szetes 6s jogi szem6ly, iogi szemalyiseg

n6tktili szerveiet szem1lyesen, lev1tben a Hetyi Vehszt1si Bizoftsegnel e660 Balassagyamat, RAk6czi

fejedelem 0t 12. szen, bbfaxon (06-3*300-782) vagy elektronikus bveben (bgyatmat@profinter.hu),
jogszab6tys6rt6sre hivatkoz^ssat, itletve a vehsztesi bizoftseg merlegel4si iogk'reben hozott d:intese. e en,
-itt6t'kmentesen 

fettebbez'st nyrijthat be a N^gred Megyei Teriileti V1laszt+si Bizoftsegnak (3100 Salg'taden'
R'koczi 0t 36.) cimezve. A fetteb:bezest tigy kell benyijtani, hogy az 2014. szeptember h6 11 . napi,n 16,00 6r^ig

megeftezzen.

lndokolas:

Jones Gebor meghatalmazott k6pvisel6 2014. szeptember h6 08. napjen k6fte Recz Kriszti^nnak a 2014 6vi
nemzetis^gi 6nkormitnyzati k6pviset6k velaszhsen Batassagyarmat telepiil'sen roma nemzetis6gi
,nkormttnyzati k6pvisel6jel6ftk6nt t6rt6n6 nyituentaftesba v6tel6t a "LUNGO DROM" Orszegos cigeny
Erdekvedehi 6s Pobei SzOvets'g jel6l6 szeNezet iel'ltiekent.

A HVB mege ap'ttotta, hogy Recz Kriszti'n nyitvAntaftesba vdtele irenti kerelem a iogszabelyokban ftmasztoft
k,vetetm,niyeknek megfelel, a bejelenfts ajenbivek etadeseval t6ft6nt. A jel'ftseghez sz1kseges 6rvenyes

ajAnasok szema etei a nemzetisegi nevjegyzdkben szereprc vehszt6poberok 5 %-etde legahbb 5 f6'

Balassagyarmat telepul'sen a I db ajenbsL

A fentiekre tekinteftet Recz KisztiAnnak a 2014. 6vi nemzetisagi 
'nkormenyzati 

k6pvisel6k vehszbsen
Balassagyatmat telep,tesen roma nemzetisegi egyeni kepvisel6jel1ltk'nt t6ft6n, nyilv^ntaftesba vatele a

rendelkez6 reszben foglaltak sze rint megtoft6nt.

A haterozat a nemzetisegek jogai6l sz6l6 CLXxx. tdrv'ny 50., 51., az 53. S-a, az 54., az 58. S a, 59. S-a' a

vehsztesi eljArasr6t sz6l6 2013. 6viXXXVI. toNdny Govebbiakban: ve.) 10. S-an, a 124-127. S-ain, 132 *en' a
jogoNostatrot sz6b Mjekoztaas a Ve. 10. S G) bekezd6sqn,221. S-en,2X. es 224. S-ain, a 307/P. S e)
bekezdes c) pontjan, a 317., 318. S-ain 6s az ilbtekekr1l sz6l6 1990. 6vi Xclll. toNeny 33.5 e) bekezd6s 1.)

pontj^n alapul.

A bizoftseg ftjekoztatja a kqretmez^t, hogy a fellebbez'snek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
Aogszab,Iys'tl'src hivatkozes, iltetue a v^tasztAsi bizottsAg maflegel'sijogk'ben hozott ddntese), a fellebbezes
beny'jt6jenak nevot, lakcimat (szekheve\ 6s - ha a lakcim^t'l 6zekhelyet6l) elter - postai 

'ftesitesi 
cimet, a

fellebbezes benyhjbjenak szemetyi azonosibjeL i etue ha a kaff1ld'n 616, magyarcrszegi hkcimmel nem
rendelkez, v^taszt6potgAr nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a magyar 

'llampoberseget 
igazol6 okirahnak

tipusAt 6s szemet, vagy jel6l6 szeNezet vagy mes szervezet eset'ben a birosegi nyifuentaft^sba v6teli szemet. A
fellebbezes taftalmazhatja benyrtftojenak telefaxszem+t vaw elektronikus levelcimet illetdleg kezbesitesi
megbizoftjenak nevet 6s telefaxszemet vagy elektronikus levelcimat.
A bizoftseg tejdkoztatja bvebbe a kerelmez6t, hogy a fellebbezes a v^lasztAsi bizottseg haarozatAnak
meghozatal^ig visszavonhat6, ugyanakkor a vehsztesi bizofts^g az e\erest hivatalb6l folytathatia.
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HVB elndk

Balassagyarmat, 201 4. szeptembe r 8.


