HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
63/2U4.4X.08.) HVB h a t e r o z a t a
J6nAs GAbor (1985) roma nemzetisegi jel6l*6nt
td ft6 n

6 nyi lv 6 nta ftesba v6tel 6 16l

A balassagyarmati Hglyi Vebszt^si Bizoftseg (ovAbbiakban: HVB) J6nas cebori (1985)

-

a ,,LUNGO DROM"
Balassagyarmat

Orszegos Cigeny Erdekvadelmi 6s Poqeri Szdvefsdg jeliildszervezet jeliiltjekent
telepiiEse n roma nemzetisegi jel'ltkent nyituenbftesba vette.
Ezzel egyidej1leg a HVB

a

jelAltet

-

6s a nyituenbftesba vetelr'l az igazolest kiadja.

'ftesiti

A HVB megelbpitja, hogy a jel1lt

velaszt6jogosuftseggal rendelkezik, Balassagyarmat teleptilqsen
nemzetisegi v^hszt6i jegyz6ken szerepel.

a

roma

A haftrozat ellen

- annak meghozataht6l sz^mitoft herom (3) napon beliil- a k,zponti nevjegyzekben szerepto
valaszt6pober, jel6lt, jel6l6 szeruezet, bvebbe az iigyben
termeszetes 6s jogi szemely, jogi szem6lyis6g
nelkali szeNezet szemelyesen, Ievelben a Helyi Vehsztesi
^intett Bizoftsegn^l (2660 Balassagyamat, Rek6czi
feiedelem
12. szem), telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus levelben (bgyamat@profinter.hu),
iogszabalys'ttdsre hivatkozessal, illetue a vehsztesi bizottsAg mqdegel4si jogkdreben hozott d,ntese ellen,
illetekmentesen fellebbez'st ny(tjthat be a N'gred Megyei Tertileti Vebsztesi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarien,
R4k6czi At 36.) cimezve. A fellebbezest igy ke beny(ltani, hogy az 2014. szeptember h6 11. napj4n 16,00 6nig

tt

me96tkezzen.

lndokolas:
J6nes Gebor meghatalmazoft k6pvisel6 2014. szeptember h6 08. napjen kefte J6nes G1bomak (1985) a 2014.
evi nemzetis6gi 6nkomenyzati kepvisel'k v^laszftsen Balassagyarmat telepiilasen roma nemzetisegi
dnkorm^nyzati kepvisel'jel'ltkent t6ften6 nyilventartAsba vetetet a
DROM" Orszegos Cigeny
"LUNGO
Erdekvddelmi 6s Poberi SzOvetseg jel't' szeNezet jel6ltjek6nt.

A HVB mege apitofta, hogy J6nes Gebor

(1985) nyituenbftesba vdtete irAnti kdrelem a jogszabetyokban
ftmasztott kovetelm'nyeknek megfelel, a bejelentds ajanbivek etadeseval tdft,nt. A jeldlts6ghez szikseges
6N6nyes aienasok szema el6ri a nemzetisqgi nevjegyzekben szerepo vebszt6polgdrok 5 %-6t,de legaabb 5 f6,
Balassagyatmat teleptil'sen a I db ajenhst.

A fentiekre tekintettel J6nAs Gebomak (1985) a 2014. 6vi nemzetis^gi

kepviset,k viitaszas^n
Balassagyarmat telepal'sen roma nemzetisegi egyeni kepvisel,jetAltkent
'nkom^nyzati
tort6i6 nyifuentaftAsba v'tete a
rendelkezd reszben foglaftak sze

int megtoftqnt.

A.haterozat a nemzetis^gek jogair6l sz6t6 CLXXIX. fiNeny SO., 51., az 53. S-a, az 54., az SA. a, 59. g-a, a
S
velasztasi e\erasr6l sz6l6 2013. 6vixxxvt. t6rv6ny (tov^bbiakban: ve.) 10. s-6n, a 124-127. g-an, taz. g-2n, u
jogoNoslatfil sz6b Mjeko afts a Ve. 10. S p) bekezd6s6n, 221.
S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/p-. S e)
bekezdes c) qonti6n, a 317., 318. s-a,n 6s az ittetqkekr,t sz6t6 l ggo-. 6vi xc\t. t'Neny is.g
1z1 nexezaes t.1
ponlen ahpul.

A

bizoftseg fti'koztatia a korelmez'L hogy a fellebbezesnek taftalmaznia ketl a fellebbez,s jogalapjet
Aogszabelys'ft,sre hivatkozas, iltetue a velaszhsi bizoftseg medegeasijogk\hen hozott d6nt6se), a f;tt;bbez6s
benyaibjenak neveL lakcimqt (szekhelyet) 6s - ha a takcim6t6l (sz'khelyefiD ettor postai 6ftesit6si cimet, a
fellebb-ezes beny(liftienak szemetyi azonosit6jet, i etue ha a kulfotdon 616, magyarorszdgi lakcimmel nem
rendelkez6 v^laszt6pober nem rendelkezik szemelyi azonositdvat, a magyar 6 ampoigdrslgl{igazot6 okiraanak
tip.us es.szemeL vagy iel6l6 szeNezet vagy mes szeNezet eseteben a bir\segi iyiientaiesb; v'teli szemet. A
fe ebb.ez6s taftalmazhatia beny1jtojdnak telefaxszemet vagy elektronikus tei,tcimet, i et,teg k6zbesit6si
megbizottj^nak nev* es blefaxsz^m1t vagy elektronikus tev6lcim6t.

A bizofts'g

t^iqkoztatia bvebb, a kerelmez6t, hogy a fellebbezes a velasztesi bizoftseg ha6rozatenak
meghozabbig visszavonhat6, ugyanakkor a vehsztasi bizoftseg az elj6r6st hivatalb6l folytathatj;.
Balassagyarmat,

2O1

4. szeptember L
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