HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG

ftVB)

Balassagyarmat
80/2014.(1X.08.) HVB h ate roz ata
a roma nemzetis6gi jelaltek szavaz6lapon elfoglalt sorrendjanek
sorsolese16l

A

balassagyarmati Helyi VehsztAsi Bizoftseg a 2014. okt6ber h6 12. napjera kifiz'tt helyi
)nkormanyzati kepvisel'k 6s poqermesterek vehsztesen Balassagyarmat telepiil'sen a roma
nemzetisegi jelAltek sorso/dsa tdrgydban meghozta a kAvetkez1 haterozatot:

Az ipolyszogi Helyi V1lasztdsi Bizottseg a Balassagyarmat telepiiesen bejelentett es nyilvanhftesba
vett roma nemzetis6gi jel1ltek sorrendjet kisorsolta 6s a sorso/As eredm6ny6t az al'bbiak szerint
A apitja meg:
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DOMBINE CHIKAN K'RNELIA EKE
M4TYAS JENO ,,LUNGO DROM"
RACZ VALTER EKE
BERKI GYULA ROMA MUNKAADOK
DOMBI JOZSEF EKE

sorszEm JONAj DAVID ,,LUNG? DR)M"
sorszem SZILAGYI ALBERTNE RPT
sorszem aAcz xasznAu ,,LUNeo DR1M.
sorszdm JONAS cABoR (1969) ,,LUNGO DR1M.
sorszem JONAS GABOR (1985) ,,LUNGO DROM"
sorszEm STRIHO ZSANETT EKE
SOTSZEM BARANYI JANOS ROMA MUNKAADOK

sorszAm FARKAS ALEX RPT
sorszEm OLAH TIB9R R,MA MUNKAAD)K
sorsz^m HORVATH BALAZS RPT

A Helyi Vebszasi BizoftsAgnak a velasztAsi euerAsr6l sz1l6 2013. 6vi XXXVI. torveny (ovebbiakban:
Ve.) 160. S-a alapjAn meghozott, a roma nemzetisegi jel'ltek sorsobserd szot6 haarozata ellen nincs
helye

6n

611 6

jog oNoslatn ak.

A sorso/6s t5Nenyessege elleni jogorvoslat a szavazdlap adattaftahenak j6vAhagyesa elteni bir6segi
fe

IA

lv i zsg e bti k6 re I e m be fog l a I h at6.

lndokoles:
A Nemzeti Vebszftsi Bizoftsdg (tov'bbiakban:

NVB)

az

1129/2014. szemI hat1rozaavat a

nemzetisegi 5nkormenyzati k6pvisel6k 2014. evi eltaanos vAlasztdsdt 2014. okt'ber h6 12. napjera
a helyi AnkormAnyzati kepviserck es pobarmesterek 2U4. evi v1laszt|senak napj1ra tfizte ki.
-

-

Az NVB ha6roza6nak L pontieval Balassagyarmat telepuasen a nemzetiseg jogair'l sz6l6 2011. 6vi
CLXXIX. t5rv6ny (ovebbiakban: Nektv.) 242. S e) bekezdese atapjen a rcbpAt6si nemze segi
1nkormAnyzati k6pvisel6k vehszrcset kiruzte, mivel a telepurcsen az adott nemzetiseshez taftozo
szemelyek szam - a legutolsd nepszemaesnak az adoft nemzetiseghez taftozdsri vonatkozo
kerdeseire ny1itoft adatszolg6ltatAs nemzetis^genkent osszesifeff adatai szerint a 25 f^t ean,
Balassagyarmat a roma nemzetisegi 405 f6.

A Nektv 58. S 0

bekezd6se alapjen jelAftet nemzetis6gi szeNezet e ithat, es a nemzetis6gi
kepvisel'
iel1lts'ghez a nemzetisegi n'viegyz'kben a vehsztes kitfizes'nek napj,n
9lk?rryenyzati
(148 f6) a nevjegyzekben szereprc vehszt1po4erok at %;o-enak, de legahbb I vebszt6pobernak az
ajAnhsa szilks'ges (Balassagyarmat telepijl'sen I f6 aj6nt6sa).
N6gy jel6l6 szervezet 17 jel'ltet jelentett be, metyb't 2 jetatt visszaapett, igy a jelaltek szema 1 s f6.

A HVB a bejelentett jel5ltek kazal 4 f6t vett joger1sen nyiMenbftesba, 11 f6 eset'ben a d6nt6s meg
nem joger6s.
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t6O S e) bekezdese es a nemze segi ankormenyzafi kepvisetdk vetaszftsa e1eresenak
4 HyP "
haaridoinek 6s haffimapjainak mege apiaser't sz6t6 ili014.(vit.30.) tM renaeiet ioi.
b ol
bekezdese alapjen a bejelenteft jetaftet, annak a kiv6tet6vet, anelyiek nyituenhiesba vZErct
ioger^sen elutasltoftek, sonendj^nek sorsohset 2014. szeptember oa. n)p1an ta.oo ora itatn vejzi a.
Hy.P
g l:!r-t , 99. 5 0 ) bekezaese, a 242. S e) bekezdlse, a ve. 160. S e)
IbvebbA
taary:?tll
az 5/2014.(V1t.30.) IM rendetet 30. g (1) bekezd,se'atapjdn

JogoNoslatr6l a t^jekoztaas a Ve. 239. S-en abpul.
Balassagyarmat, 201 4. szeptember 8.
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