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balassagyarmati Helyi vebsztesi Bizoftseg ftovebbiakban: HvB)

Tdm6rtl6s ieliil6szervezet jel5ltjekent

nyilvenhftesba vefte.

Ezzel egyidejdleg a HVB

a

-

szihgyi Atbertn't - a Roma poqari
roma nemzetisegi jet1ltkdnt

Batassagyatmat telep tdien

jeldltet 4ftesiti 6s a nyitv^ntaftesba veteh,t az igazohst kiadja.

A

HVB negA apitia, hory a iel'lt velasztojogosuftseggal rendelkezik, Balassagyarmat telepiil^sen
nemzetis6gi vdlaszt'i jegyz6ken szerepel.

a

roma

ellen - annak meghozataht6l sz,mitott h6rom (3) napon belul a k'zponti n'vjegyzekben szerepl,
-haftrozat
v1laszt6pober, iel6lt, iel6l6 szeNezet, tovebb1 az iigyben 1inteft term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6tyis6g
n4lkaili szeNezet szemqlyesen, levelben a Helyi Velasztesi BizotEegnat ?AAO eatass6gya:rmat, R6k6czi
feiedelem
12. szam), telefaxon (06-35-300782) vagy elektronikus tevetben (bgyai;at@profinter.hu),
iogszabdlysaftesre hivatkozessal, illetve a vAtaszftsi bizoftsAg mertegeasi jogk'reben''hozott d6nt6se etrcn,
ill"j!f.?ryP:91 fellebbezest nyiithat be a Nograd Megyei Teriiteti Velaszt,;i Bizoftsagnak (3100 Satg6tatj6n,
Rak6czi 0t 36.) cimezve. A fettebbez'$ agy ke| benyajtani, hogy az 2014. szeptember hb 11 . napjan 16:00 6r6ig
A

lit

meg6tkezzen.

Indokoles:
Albeftn' 2014. szeptember h6 08. napjen k6fte a 2014. 6vi nemzetisegi ,nkotm1nyzati k6pviset6k
velSs.6sal Balassaryarmat tetepijlqsen ro,ma nemzetis^gi ,nkorm nyzati - k'pviset,jej,ltk,nt t6ft6n6
nyilvAntaftesba vetel't a Roma pobei T6m6rtjt6s jet6t6 szervezet
ietAftiek^nt.
Szil4gyi.

4.llv7.m9seil9pitotta, hogy szihgyi Albeftna nyituenhftatsba v6tele iranti k'retem a jogszab,tyokban t'masztott
k_dvetelm,dnyeknek m.egfelel. a beietents-s ajenbivek ebddsavd t6ndnt. A jeldlts'g,-hez szikslges
,rvenyes
alanlasok szama el6ri a nemze segi n'ujegyz'kben szerepr' v6raszt6poig6rok t %-et,de l;ga6bb 5'f6,
Balassagyamat telepAl'sen a I db ajente*.

A

fentiekre teknteftel Szibgyi Atbeftn'nek a 2014. 6vi nemzetisegi ,nkormenyzati k6pvisel6k vetaslesen
Balassagyarmat teleptil4sen roma nemzetisdgi eryeni kepvisel'jei'ttkdnt t6ft6n6 nyitv'ntart sba
a
rendelkez6 reszben fogl altak szeint megt6tt6nt.

viite

iem:etis.?g1k^iggalrot szgt6 cLxxtx t,Neny so.. s1.. az ss. S-a. az s4. az s8. g a. se. S_a a
!.,1::i:?:g!:,
varaszrcsr euaretsror sz6t6 2013.6vi xxxvt. bNeny (tovebbiakban: ve.) 10.
s-an, a 124-127. g_an. tsz.5_an. a
togoNostatrot sz6t6 fti'koztat^s a
1!. s p) bekezd6s6n, 221. s-en,Zzs. es zzq. s-ain, a'go7/pi. s e)
!e..
bekezd& c) ponIen, a 317., 318. S-a,n 6s az i et6kekr6t sz6t6 19901. 6vi Xcllt. t6N6ny ie.g p1 trt
e,raes t.1
pontjAn alapul.

A

bizoftsag fti'koztatia a kerelmez\t, hogy a fe ebbezesnek taftalmaznia kell a felebbez's jogatapjat
Aogszabelys'tt^ste hivatkozes, illetue a vehsztdsi bizoftseg metegel'sijogk,rben hozott d6ntese1, a r6iJioezes
nevot,..takcimet gzekhelyet) es - ha a lakiim6tdl (sz6khely6t6t) et6r
postai 6iesit6si cim6t, a
9:,i!!!Ji!1!"f
tetteDDezes benyulUanak szem6lyi azonosit6iet i efue ha a k1lfdtdajn 616, magyarorszAgi
lakcimmel nem
rendelkezd valasztdpolgar nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a magyar e amp6[g6rs6g6t-igazo!6
okiiat1nak
tip.rcat 6s.szamat, vagy iel6l6 szeNezet vagy mes szeNezet eseteben a-birosilgi ;yiientaiesb;
v1teti sz6mat. A
tartarm?zhatia benv1itoienak- tetefaxsz1m^t vagy erektronikus tei,rcimet, i et,reg k6zbesit6si

-

f:!l::!::::

megbtzoftlanak nevet 6s telefaxszemet vagy elektronikus lev6lcim6t.

A

bizoftseg fti6koztatia bvebbe

a

kerelmez6t, hogy
a feltebbezes a v1tas esi bizottseg ha6rozat1nak
'tizottsag
az etiar'st hivatatb6l forytathatji.

meghozatalaig visszavonhat6, ugyanakkor a v6rasztasi
Balassagyarmat, 201 4. szeptember g.
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