HELYT VALASZTAST BTZOTTSAG (HVB)

lpolysziig

HVB h a t e r o z a t a
KovAcs Richerd roma nemzetisegi jel6ltk6nt
18/2014.(tX.O5.)

t6ft6 n 6 nyi lv e nta fte sb a vetel 6 16l

Az ipolyszdgi Helyi VAlasztesi Bizottseg (tovebbiakban: HVB) Kovecs Richerd
sz6m alattilakost- a,,LUNGO DROM" Orszegos Cigeny Erdekvedelmi 6s PoUefi Szave'seg jelalaszeruezet
jelailtjekant- lpolyszdg telepAlasen roma nemzetisegijel'ltkdnt nyilvenaftesba vette.
Ezzel egyidejAbg a HVB

a

jelOlbt eftesiti 6s a nyilvenbftesba vdtelr6l az igazobst kiadja.

A HVB mege apitja, hogy a jeldlt v,laszt6jogosultseggal rendelkezik, lpolyszdg telepiil'sen a roma nemzetisegi
v6l aszt6i je gy ze ke n sze re pe I.

- annak meghozatalAt6l szemitott herom (3) napon beliil- a kdzponti nevjegyzekben szerepl6
velaszt6pober, jeldlt, jel6l6 szeruezet, tovAbbe az iigyben qrintett temqszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemqlyisdg
nalkali szervezet szem4lyesen, bvelben a Helyi V^laslesi Bizottsegnel (2660 lpolyszAg, Fd
36. sz6m),

A haarozat ellen

tt

telefaxon (06-31300-782) vagy elektronikus levelben (bgyatmat@profinter.hu), jogszab^lyseft'sre
hivatkoz1ssal, illetue a vehs^Asi bizoftseg merlegel'si jogkOreben hozoft d'ntese ellen, illetekmentesen
fellebbezest ny0jthat be a Nogred Megyei Terllleti Velaszt^si Bizoftsegnak (3100 Salg6tai6n, Rek6czi tit 36.)
cimezve. A fellebbez'* Agy kell benytjtani, hogy az 2014. szeptember h6 08. napjen 16,00 6rAig negqtuezzen.

lndokoles:
J6nes Gebor meghatalmazott 2014. szeptember h6 05. napjen kefte Kovecs Richerd
szem alafti lakosnak a 2014. 6vi nemzetis6gi inkom^nyzati kepviselhk v^lasztesen holyszdg telep1l6sen
roma nemzetisegi ankormenyzati kepvisel6jeldltkent t6ft6nd nyilventaftesba vetel't a ,,LUNGO DROM" Orszegos
Cig^ny Erdekvedelmi 6s PolgAi Szdvets,g jel6l6 szervezet jel'ltjekent.

A HVB megelbpitofta, hogy Kov1cs RichArd nyilvenhftesba vetele ir^nti kerelem a jogszabAlyokban amasztoft
k6vetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajAnl6ivek etadaseval t6ft6nt. A jel'ltseghez sz?kseges qNenyes
ai^n6sok szema el6i a nemzetisegi n'vjegyz'kben szerepl1 vehszt6polgerok 5 %-eLde legal4bb 5 f6, lpolyszdg
telep,l6sen az 5 db aj^nl6st.

A

fentiekre tekintettel Kovecs Richerdnak a 2014. 6vi nemzetis'gi
k6pvisel6k vebszhsen
lpolysz'g telep1l^sen roma nemzetis'gi egy'ni kepvisel6jel'ltkent t6ft6n'
'nkormenyzati
nyilv1ntaftesba veble a rendelkezd
re

szben foglaltak szeint megt1ftefi .

A haftrozat a nemzetisegek jogair6l sz6l6 CLXXIX. t'Neny 50, 51., az 53.

S-a, az 54., az 58. S a,59. S-a, a
v'laslesi eljerasr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t'Neny (ovebbiakban: Ve.) 10. S-6n, a 124127. i-ain, 132. S-en, a
jogoNoslatrol sz6l6 Ejekoztates a Ve. 10. S P) bekezdesqn, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S e)

bekezdqs c) pontjAn, a 317., 318. S-an 6s az

ponIan alapul.

i

etekekr6l sz6l6 1990. 6vi Xcllt. t1Neny 33.5

e)

bekezdds 1.)

A

bizofts^g t^i4koztatja a k'relmez6t, hogy a fellebbez'snek taftalmaznia kell a fellebbezqs jogalapjet
Aogszabelys6ft'sre hivatkozes, illetue a vehsztesi bizoftseg metegel'sijogkdrben hozott ddnt6se), a fellebbez's
benyajt6ienak nevet, lakcimqt (szekhelyet) es - ha a lakcimet'l (szekhelyetdl) eltqr postai
cimet, a
fetlebbez's benyijt6j^nak szemelyi azonosit'j+t, i efue ha a kiilfoldon 616, magyarorszAgi'ftesitesi
lakcimmel nem
rendelkez6 velaszt6pober nem rendelkezik szemqlyi azonosit6val, a magyar e ampolg'rs^gAt igazol, okirahnak
fipuset 6s sz1met, vagy jel6l6 szeNezet vagy mes szeNezet eseteben a birosegi nyifuenbftesba vqteli szamef A
fellebbezas taftalmazhatja benyiftojenak telefaxsz'met vagy elektronikus lev'lcimet, itlet6teg kdzbesitesi
megbizottj^nak nevet 6 s telefaxszem't vagy elektronikus lev'lcimet.

-

A

bizoftseg ftiqkoztatja tov^bbe

a

kerelmez't, hogy

a

fe ebbezes

a

vetasz6si bizotEeg haarozaftnak

meghozatahig visszavonhat', ugyanakkor a vehsztesi bizoftseg az elj'rast hivatalb'l tolytathatja.
lpolysz6g, 2014. szeptember 05.
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