HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyatmat
61/2014.(1X.08.) HVB h a te roz a ta
OEh Tibor roma nemzetis6gi jel6ltk6nt
td ft 6 nd ny ilv 6 nta ft 6sb a v 6te I 6rdl

vehszftsi Bizoftseg ftovebbiakban: HvB) oteh ribott

A- balassagyatmati Helyi

- a Roma Munkaad6k 6s
- Batassagyarmat

Munkave arck Szabolcs'Szatmeraereg Megyei Sziivetsage jeliitlszevezet jel6lgekent
telepill6sen roma nemzetis^gi jet1ltkent nyituentaftesba vett;.
Ezzel egyidej1bg a HVB

a

jel'ltet

6s a nyitvenbftesba v6tetr6t az igazohst kiadja.

'ftesiti

A Hvq. ryegel\itia, hogy a iel1lt
nemzetis6gi velaszt6i jegyzeken

vehszt6iogosuftseggal rendelkezik, Balassagyarmat teleptil1sen

sze repel.

A.haftrozat ellen

-

a

roma

annak meghozataat6t sz'mitott herom (3) napon

betal- a k,zponti n,vjegyz,kben szereplT
bgi sre-iryiieg
n6lkalli szeNezet szem4tyesen, tevitben a Helyi v1tasztesi Bizottsegnet
aatass6gya'r-ai Caxocri
eaad
teiedelgry (tt 12. szem), tetefaxon (06-ss-3oci-zez1 vagy etektroniius levenen
@gyaiatgprotinter.nq,
iogszabelys6ftesre hivatkozessal, itletve a vetaszftsi bizoiseg m6rteget6si jogk,Eben- hozott d'ntese etten,
itJ"jgfr?\:^"91 fellebbezqst nv1ithat be a N6gred Megyei rerateti viltasztaii bizoftsegnak (3100 sats6tuien,
Rek6czi 0t 36.) cimezve. A fe ebbez1st lgy ke| benyrijtani, hogy az 2014. szeptember hZ 11. napj6n 16:00
6reig
ve.laszt6polgar, jel6rt, jer6r6 szeNezet, tov1bbe az ijgyben
'

1intei

tetmlszetes es jogi szem;ai:

megeftezzen.

lndokoles:
Baranyi.Jenos meghatatmazott k6pviset6 2014. szeptember h6 08. napjen

k6ie oah ribomak a 2014.6vi
e,iyr.9.!.. k9p..vi:.etgk v^tasztesen Barassagyarmit terepiit,sen roma nemzetis,gi
2"^f:"ti:69:
.,9r!.orf
.
onKotmanyza kepvisel6jel5ltkent
SzatmA

t6ft6n6 nyilventaftesba vdtel6t a Roma Munkaad6k 6s Munkav^llal6k SzaDorcs-

rBereg Megyei Sz6vets6ge jet6t6 sizeNezet jet,ttjek'nt.

rlyalanitotta, hogv obh Tibor nyilvantaft|sba v'tele iranti keretem a jogszabetyokban ftmasztott
megfelel. a bektent1s aienbivek etad1sevat t6ft6nt. A jetattieghez sittkslges lrvenyes
\?::::!y,rry:!rek
apntasoR szama erei a nemzetis'gi
l'ujegyz'kben szerepr' v1taszt6poigdrok i %-6t,de ligar6bb 5 f6,
Balassagyatmat telepUl'sen a 8 db

l"uu!

ajenast.

A

fentiekre tekinteftel Ol6h Tibomak a 2014. 6vi nemzetisdgi ajnkormen4ati kt|pvisel1k vebslesen
Balassagvamat teleplitesen roma nemzetisagi egyeni k6pviset6j;t6ftk6nt t6rt3n6 nyiiartuii"ni
iZl"rc u
rendelkez6 reszben foglaltak szeint megtijft^nt.

A,lltegzgt
neryetisegek jogairot.sz6t6 CLXX|X. t6N6ny 50., 51., az 53.
.l.
S_a, az 54., az SB. S a, 59. S_a, a
vatasz6si eleresr't
sz6t6 2013.6vi XXXVL bNeny (tovebbiakban: ve.) 10. glan. a tZq_.tii.
b_u,i i.32. SI u
iogoNoslatrol sz6l6 tai6kozta6s a ye.19. s
G)-b;kezd6s6n, 221. s-6n, 223. es 224. s-ain, a 307/p. s e)
beke.das c) pontj6n, a 317. 31a. g-arn ds iz iiret+kekfir szoio tggol evi xctt. t6rv6ny
ie s dl iiiezaes t.l

ponIen alapul.

A

bizoftseg hi'koztatia

a

k'rclmezot, hogy

Aogszabelys6ftesre hivatkozes,

i

a

feltebbezesnek tartalmaznia

ke a

fettebbezls jogatapjat

etue a vahsttesi bizottseg mertegetesijogk\rben hozott dontesel, a f6l6ioezes
benvaitdienak nevet lakcimet kzqkhelyot) 6s ha a takiim6t6t
postai 6iesitei
iszexieiyetaq eft6r
fellebb-ezes beny1r6jenak szem,tyi azonosibjet, ittetue ha a'kurford'n
"
erc, magyarcrszagi bkcimmer nem
rendekezo valaszt6polgar nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a magyar
illlampifgarsagaiigazoio
p.use.t es.szemeL vagy
iel6l6 szervezet vagy mds szervezet eseteoen i-iirosagi iyiiantaiasoZ vaiti-"iaiat. a
felleb.bezas. taftalmazhatia benytit6i nak-'telefaxszema vagy eie*ironi*usbiebim,t, etlteg kZ)itesiasi
megbizottjenak nevet 6s tetefaxszemet vagy etektronikus lev6t6im6t.

-

i^"r,
iiitarap

-

i

A

bizoftseg

Ej'koztatja bvebbe a
vek,sresi bizoftseg haftrozatenak
.k:retmeaijt, hogy a felebbez|s
meghozatal^ig visszavonhat6, ugyanakkor
a vdtaszttisi'bizottsig az etliiast nivatanot forytathatj;.

a

Balassagyarmat, 201 4. szeptember g.
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