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HVB

ha

te roz ata

Baranyi Dezs6 roma nemzetis6gi jeldlkent
td ft6 n 6 nyi lv enta ft 6 sb a vete 16 fi |
Az ipolyszdgi Helyi Vebszftsi Bizotts^g (bvebbiakban: HVB) Bannyi Dezs6
szem ahfti lakost - a ,,LUNoO DROM" Orszagos Cig6ny Erdekv6delmi 6s Poqeri Sz've's'g jetdtaszetvezet
jeldltjekent- lpolysz5g telepUl'sen rcma nemzetisqgijel'ltkent nyituentattAsba vette.
Ezzel egyidej1leg a HVB

a

A HVB megA apitja, hogy
v el aszt6i

jel'ftet
a

jel'lt

j e gyzeken sze repel.

6s a nyituentaftesba vetetr't az igazohst kiadia.

'ftesiti
vehszt'jogosultsAggal rendelkezik, lpolyszdg telepiil'sen a roma nemzetis'gi

A hat4rozat ellen - annak meghozatahtd szemftoft hArom (3) napon bellil - a k'zponti neujegyzekben szereptd
v4hszt'polg^r, jeliilt, jel6l6 szeruezet, bvebbat az ilryben qintett termdszetes 6s jogi szemely, jogi szemqlyiseg
nalk,li szeNezet szem'lyesen, levelben a Helyi V^laszftsi BizoftsAgnal e66O tpolyszdg, F6 tt 36. szed,
telefaxon (06-35-30U782) vagy elektronikus tevelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabeus6ft'sre
hivatkoz^ssal, illetue a vebsztesi bizottstig mqdegel'si jogkdreben hozoft dontese elten, ittetekmentesen
fe ebbez4st ny'jthat be a Nogred Megyei Teriileti Vehsztesi Bizottsegnak (3100 Satg6bien, Rek6czi it 36.)
cimezve. A fellebbez'st ,gy kell benyijtani, hogy az 2014. szeptember h6 08. napjen 16,00 6raig neg'tuezzen.

lndokoles:
J6nes Gebor meghatalmazott 2014. szeptember h6 05. napjen k6fte Baranyi Dezs6
szam alafti lakosnak a 2014. evi nemzetis'gi
kepvisel'k vebszhsen hotyszijg telep1l'sen
roma nemzetis6gi dnkormenyzati kepviseldjel1ltkent'nkomenyzati
t6ft6n6 nyilvAntartesba vetel't a
DROM" Orszltgos
"LUNGO
Cigeny Erdekvedelmi 6s Pobei
jetot,
jet'ttjek'nt.
SzOvetsdg

szeNezet

A HvB megelbpitotta, hogy Baranyi Dezsd nyilvenbftasba vetele irenti kerelem a jogszabelyokban t^masztoft
kdvetelmdnyeknek megfeleL a bejelentes ajenbivek ,hdeseval tdft'nt. A jetdltseghez sziikseges ,Nenyes
aienasok sz^ma el6i a nemzetisegi neujegyzekben szerepl' vebszt'poberok 5 %-et,de legal^bb 5 f6, tpotyszdg
telepulasen az 5 db aj'nl6st.

A fentiekre tekintettel Baranyi Dezsdnek a 2014. 6vi nemzetisegi ajnkormAnyzati kepvisel6k velasztesen holysz\g
telepAl6sen roma nemzetisegi eryEni kepvisel,jel'ltk'nt t6ft6n, nyituenbft^sba v,tele a rendelkez6 reszben
fogl altak sze ri nt megtd ft6 nt.

A haterozat a nemzetisegek jogair6l sz6l6 CLXXX. t6N6ny SO., 51., az 53. S-a, az 54., az 5A. g a, 59. S-a, a
veias esi eljArasr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t6N6ny (tov1bbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-aln, 132. S-An, a
jogoNoslatrol sz6b ftjekoztatAs a Ve. 10. S p) bekezd6s6n,221.
S-6n,223. 6s 224. S-ain, a 307/p-. S e)
bekezdes c) pontjan, a 317., 318. s-a,n ds az i etekekr6t sz6t6 1990. 6vi xcn. t6N6ny 33.s e) bekezd,s 1..)
ponIen ahpul.

A

bizoftseg ftiekoztatia a kerelmez,t, hogy a fe ebbezesnek taftalmaznia kett a feltebbez^s jogalapjet
Ao$zabelw4ttesre hivatkozAs, illetue a v1laszt^si bizoftseg m6degetesijogk,tben hozott d6nt'se), a f;ltebbet's
be.ny0it6ienak nevet, lakcimet (szekhelyet) 6s - ha a lakcimdt6l (szokhelyetdt) elt6r
cim6t, a
- postai
fellebbez's benytiqanak szemetyi azonositojAt, iltetue ha a kaff1ld,n 6t6, magyarorsz6gi'ftesitesi
lakcimmel nem
rendelkezd valaszt6poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a magyar elbmpolgdrsagdt igazotd okirabnak
tipuset 6s szemaL vagy iel6l6 szervezet vagy mes szervezet eset'ben a bir'segi nyiientaiesb, veteti szemft. A

fellebbezes taftalmazhatia benytjbjenak telefaxszam vagy elektronikus rciebinet, illet1teg k6zbesit6si
megbizoftjenak nevet 6s telefaxszemAt vagy elektronikus lev6lcim6t.

A

bizoftseg 6i6koztatia tovebbe a k6relmez6t, hogy a fetlebbez's a vebszftsi bizoftsAg haterczatenak
meghozab6ig visszavonhat6, ugyanakkor a v^laszasi bizoftseg az etjerest hivatatb't fotytathatji.
lpolyszdg, 2O14. szeptember 05.
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