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balassagyarmati Helyi Velasztesi Bizoftseg (ovAbbiakban: HVB) Strih6 Zsanettet Nemzeti-, Etnikai Kisebbs'gek Erdekvadelmi Egyesiilete jeliilaszeruezet jeldltjekent
telepAl6sen roma ne mzetisegi jel'ltk4nt nyilvenhftesha vette.
Ezzel egyidej'bg a HVB

A

a

a

-

Magyarorszegi
Balassagyarmat

jeldltet 6ftesiti 6s a nyilventuftasba vetelral az igazol4st kiadja.

HVB meg^ apitja, hogy a jeldlt vebsztojogosuftseggal rendelkezik, Balassagyarmat tebpA6sen

a

roma

nemzetisegi velaszt6i jegyzaken szerepel.

- annak meghozatahtd szemitoft h^rom (3) napon bel1l- a kdzponti nevjegyzekben szerepl6
vehszt6polg^r, jel6lt, jel6l6 szeNezet, bvebbe az Agyben 6inteft term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyis6g
nalkali szeruezet szemelyesen, levalben a Helyi Vehszhsi BizoftsegnAl (2660 BalassagyarmaL R^k6czi
fejedelem
12. szem), telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus lev€lben (bgyamat@profinter.hu),
jogszabelyseftesre hivatkoz'ssal, illefue a velaszt^si bizottsAg metugel'si jogkdreben hozott d'ntese ellen,
ilbtekmentesen fellebbezest ny'jthat be a N6gred Megyei Terlileti Velaszhsi Bizoftsegnak (3100 Salg'tarj4n,
R^k'czi 0t36.) cimezve. A fellebbeze$ 1gy ke beny(rjtani, hogy az 2014. szeptember h607. napjen 16,00 6reig
A hat^rozat ellen

it

meg6tkezzen.

t-!-C-e-t-e-!!!s:
Dombine Chiken Komelia meghatalmazott 2014. szeptember h6 02. napj^n k6fte Stih6 Zsanettnek a 2014. 6vi
nemzetis6gi
kdpviseldk vebsztes^n Balassagyamat telep1lqsen roma nemzetis6gi
onkormenyzati 'nkormenyzati
kepvisel6jeldltk'nt t6ft6n6 nyilvenhftesba vetel't a Magyarorsz'gi Nemzeti-, Etnikai Kisebbsegek
Erdekvedelmi Egyes1let jelAl6 sze rvezet jel'ltjekent.

A HVB megA apitotta, hogy Strih6 Zsaneft nyilvenbdAsba vetele irenti kerelem a jogszab^lyokban Emasztott
kdvetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadAseval t6ft6nt. A jel'ftseghez szlikseges
ajanl'sok szAma .el6i a nemzetisqgi nevjegyzekben szerepl6 vehszt6polg1rok 5 %-eLde legaabb
5 f6,
'rvdnyes
Balassagyamat telepiil'sen a

A

I

db aj^n6st.

fentiekre tekintettel Strih6 Zsanettnek

a

2014. 6vi nemzetis'gi

kepvisel6k vAtasztesAn

Balassagyarmat telep1l'sen roma nemzetisegi eryeni kepvisel'jel1ltkent
'nkomenyzati
t'ften, nyituenbft^sba veteb a
rendelkezd reszben foglaltak szeint megt6ft6nt.

A hatArozat a nemzetisegek jogair6l sz6l6 CLXXIX. t6Neny 50., 51., az 53.

S-a, az 54., az 58. S a, 59. S-a, a
valaszt4si eljerasrol sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t6ru6ny ftovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. g-ain, 132. g-an, a
jogoruoslatrol sz6l6 tdjdkoztatds a Ve. 10. S P) bekezd'sen,221. S-en, 28. es 224.
!-ain, a 307/P. S e)
bekezd6s c) ponuen, a 317., 318. S-,n is az i etekekr1l sz6l6 1990. 6vi Xclll. tdNeny 33.5 e) bekezdes 1.)

ponqen alapul.

A

bizottsag ftjekoztatja a k'relmez't, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
Aogszab^lys'ftesre hivatkozAs, illetve a v^laszt'si bizoftseg m6degel6si jogk'hen hozoft ddnftse), a fettebbezes
beny0it6i6nak nev6t, Iakcimet (sz6khelyet) 6s - ha a lakcim't6l (szekhely'tdl) elter postai 4ftesitesi cimet, a
fellebbez6s benytjt6jenak szem'lyi azonosft6jAL i etue ha a kiiff'ld'n 6t6, magyarorszegi hkcimmel nem
rendelkez6 valaszt'pober nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a maryar
igazol6 okirahnak
tipus es szemAt, vagy jel6l6 szeNezet vagy mes szervezet eseteben a birosegi
nyituenbftesba veteti szemeL A
^llampoberseg
fellebbezes taftalmazhatja benyljqenak telefaxszem vagy etektronikus levalcimqt, illet'leg kqzbesitesi
megbizovenak nevet 6s telefaxszAmet vagy elektronikus levalcimet.
A bizottseg biakoztatja tovAbbe a kerelmez6t, hogy a fellebbez's a vebszt^si bizofts,g haterozat1nak
meghozabhig visszavonhat', ugyanakkor a v4laszhsi bizofts{g az eUere$ hivatatbot folytathatja.
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Balassagyarmat, 2014. szeptember 04.
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/: Palik Ferenc':/
HVB elnok
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