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A balassagyarmati Helyi Vebszt,si Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) Farkas Alexet - a Roma Polgari Tdmdriil4s
ieldlaszervezet ieldltjekent - Balassagyarmat teleptll'sen roma nemzetisegi jel6ltk6nt nyilvAntaftesba vette.

Ezzel egyidejdleg a HVB a jeliiltet 
'rtesiti 

es a nyilvtintaftAsba v'tetfit az igazoast kiadja.

A HVB meg^lhpitia, hory a jel1lt v4laszt6jogosuttsliggal rendelkezik, Batassagyamat telepll'sen a roma
nemzetisegi vehszt'i jegyzeken szerepel.

A haarozat ellen - annak meghozataht6l sz1mitoft herom (3) napon beljl - a k'zponti nevjegyzdkben szerepl,
v1laszt6polg1r, iel6lt, ieldll szeNezet, bvebb1 az Agyben 6rintett termeszetes 6s jogi szemely, jogi szem1lyiseg
nelkUli szeNezet szem'lyesen, bveben a Helyi Velaszftsi Bizoftsdgnet e660 Batassagyarmat, Rek6cti
fejedelem it 12. szemL telefaxon (06-35-300-782) vagy etektronikus lev,tben (bgyarmat@profinter.nq,
iogszab^lysatt6sre hivatkozessal, illetve a vebszt^si bizottseg merlegel'si jogkAreben hozott ddntdse elten,
illetekmentesen fellebbezest nyijthat be a N6grAd Megyei Teiiteti V6laszt6si Bizoftsegnak (3100 Salg6taien,
R6k6czi 0t36.) cimezve. A fellebbeze* agy ke beny1jtani, hogy az2014. szeptemberh611. napjen 16:00 6raig
meg6tkezzen.

lndokolSs:

Szihgyi Albeftne meghatalmazott kepvisel' 2014. szeptember h6 08. napjen k6fte Fatuas Alexnek a 2014. 6vi
n.emzetis'gi 

'nkoLmenyzati 
kepvisel1k velaszhs1n Balassagyatmat telepail'sen roma nemzetisegi

aj,n.lgmgnyzati k4pvisel6ieliiltkent t6ft6n6 nyilvdntaftesba v6tel6t a Roma Pobei T6m6rtil6s jel6l6 szeruezet
jel6ltjek6nt.

4..HYB. m.egelapitotta, hogy Fa*as Alex nyituentaftesba vdtele iranti kercbm a jogszabetyokban t1masztott
kove.telmenyeknek megfelet, a bejelentes ajenbivek etadeseval t6ft6nt. A jet6tt;6;hez siukslges 6rv6nyes
ajan6sok szema el6i a nemzetisegi n6vjegyz1kben szerepr| v1raszt1poigerok 

-s 
%-et,de l;ga6bb s'f6,

Balassagyarmat teleptilqsen a I db ajenhst.

A fentiekre tekintettel Fatuas Alexnek a 2014. 6vi nemzetisegi ,nkormenyzati kepvisel'k v6laszt6s6n
Balassagyamat telepiilasen roma nemzetisegi egy6ni k,pviset6jel'ltkent t6ft6n6 nyil;'nbftesba v^tete a
rendelkez6 rqszben foglaltak sze int megt6ft6nt.

A .latelgzgt .?, 
nem.zetisegek jogairot sz6t6 CLXX|X. t,N'ny SO., 51., az 53. S_a, az 54., az 58. S a, 59. S_a, avAlaszt1si e[ensrot sz6t6 2013. 6vi XXXV\. t6N6ny (tov'biiakban: Ve.) 10. Slani, a tZq_tZZ. S_ain, iSZ. Slan, a

igsgNosJatrol sz6b fti'koztatas a ye.. 10. s G) bakezd6s6n, 221. s-en, 
-zzg. 

es zz+. g-ain, a' sozni. g 121bekezdes.c) ponuan, a 317., 319. s-a,n 6s az ilet6kekr6r sz6t6 199o. 6vi xd . tarv,ny 53 9'121 tet<ezaes t.1pontjen ahpul.

A bizoftsag Mjqkoztatia a keretmez\t, hogy a feltebbezdsnek taftalmaznia ke a fellebbezls jogatapjlt
Aogsz.ab.elys'ft'sre hivatkozes, ittetue a vehsztesi bizottsag merleget'sijogkdrben hozott d6nt6se1, a fiiiinezes
be.nv(lit'ienak neueL lakcimet $z6khetydt) 6s - ha a lakclm6t6t (szexietyetag eft6r - postai 6ftesit6si cimet, a
fellebbezas benyiiftoienak szem1lyi azonosit6jet, itletue ha a katf1tddh 6t6, magyarorsz1gi i"*iii.it n".
r:ndel!9zd vehszt6polger nem rendelkezik szemetyi azonosit6val, a magyar 6ttamp6fg6rseget-igazot6 okirat'nakpuset 6s-szemat, vagy iel1to szeNezet vagy mAs szervezet eseteben a 6ir6segi iyiienhiasb; v,teti szemet. At:ll:!!::9:. ta,rtalm?flati.a. beny1jbjenak tetefaxsz'met vagy etektronikus tei,tcimOt, ittet'teg k6zbesit6si
megDtzoftJanak nevet es blefaxszemet vagy elektronikus bvebim6t.
A bizoftsAg fti'koztatia bvebba a kerehez,t, hogy a feltebbezes a vatasztesi bizoftseg haterozaanak
meghozatal6ig visszavonhat6, ugyanakkor a vataszt^si bizottseg az etjilrast hivatarb6r folytatha\;.

Balassagyarmat, 2O1 4. szeptember g.
a'>tf'rr r I t
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HVB elndk


