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1A2U9.(1X.06.) h a t e r o z a t a
Ol6h Ldszt6 a Nemzeti Roma 6sszefog6s jeti5l6 szewezet roma nemzetis^gi jel'ltjenek

ny i lvenhras ba vetel 616l

Az ipolyszogi szakhelyA Helyi vAlasztAsi Bizoftsag (ovebbiakban: HVq OIeh Ldszl6 2660 lpolyszag,
Budai utca 57. szem alatti lakost - a ,,Nemzeti Roma Osszefog's jel6l6 szervezet jeliiltjekent -
lpolysz)g telepal6sen roma nemzetisqgi jel6ltk6nt nyilvenbftesba veszi.

Ezzel egyidejAleg a HVB a jelaltet a dontesr'l 
'ftesiti.A HVB megA apitja, hogy a jel'lt v^laszt6jogosulbeggal rendelkezik, lpolysz^g telepabsen a roma

nemzetisegi vehsztoi jegyzeken szerepel.

A haftrozat ellen - annak meghozatal't6l szemibft heron (3) napon belal - a kozponti neviegyzekben
szereprc vehszt1poqer, jelAlt, jelal' szeruezeL bvebbA az Igyben erinteft termeszetes 6sjogi szemely,
jogi szemelyiseg n6lkali szeNezet szem6lyesen, bveben a Helyi Velaszftsi BizottsAgnel (2660
lpolyszag, FO 0t 36. szem), telefaxon (06-3u300-782), vagy elektronikus bveben
(valasztas@balassagyarmatr.hu), jogszabelysattesre hivatkoz,ssal, illetve a vebsztAsi bizoftsag
merlegel'si jogkdr'ben hozoft dontese ellen, illet'kmentesen fellebbezast ny(rjthat be a N6gr6d Megyei
Ter1leti V'laszftsi Bizottsegnak (3100 Salg6tarjdn, Rdk6czi 0t 36.) cimezve. A fellebbez1st 1gy kell
beny(rjtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjdn 16,00 6r'ig negerkezzen.

!!t-g-e-8-eJji-:
Ol6h L6szl6 2660 lpolyszog, Budai utca 57. szdm alatti lakos 2019. szeptember hO 05. napien kerle a
2019. 6vi nemzetisegi Ankormenyzati kepvisel6k vebszasAn lpolysz5g telepi.ilasen roma nemze segi

'nkormenyza 
kepvisel'jel,ltk'nt t'ften' nyilvenbftesba vetel't a "Nemzeti 

Roma Osszefoges" iel6l6
sz e Nez et j el 6l tjeke nt.

A HVB mege apitofta, hogy OlAh Ldszl6 nyilvdntaft6sba vetel iranfi kerehe a iogszabelyokban
temasztoft kAvetetmenyeknek megfelel, a bejelentds ajenblvek dtaQ6sdval tAft€nt. A iel5ltseghez
szrjksdges 

'rvenyes 
ajen^sok szema el6ri a ne'nzetisegi n1viegyz'kbpn szerepb vabszt6polg1rok 5

%-et - de legabbb 5 fO -, lpolyszAg telepul6sen az 5 db aien6sL

A fentiekre tekintette! Ol6h Ldszl' a 2019. 6v,i nemzetisegi Ankorm4nyzati k6pvisel6k vebszftsen
lpotyszag telepiillsen roma nemze segi egyeni kepvisel1iel1ltkent tqrrcnl nyilvenhftesba vercle a
rendelkez6 reszben foglaltak szeint negt6ft6nt.

A haterozat a nemzetis^gek jogair6l sz1l6 CLY(IX. rcNeny 50. S a) , az 51. S () bekezdes b)
pontja, az 53. *a, az 54., az 58. S a es az 59. S-a, a vAlasz6si sz6l6 2013. 6vi XXXVI. rcNeny

ftovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain,'.t32. *en, a sz6l6 tAj6koztatAs a Ve. 10.

5 P) bekezd^sen, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S e) c) pontjen. a 317.,318. S-ain
6s az illet'kekr'l sz6l6 1990. 6vi XClll. toNeny 3'3.5 Q) bekezdds 1.) alapul.

A bizoftseg ftjekoztatja a kerehez6t, hogy a fellebbez6snek
Aogszabelyseftesre hivatkozes, ille\e a vebsztitsi bizoftseg

kell a fellebbezes jogalapjet
jogkorben hozott dant6se), a

fellebbezes benyqjt'jAnak neveL bkcim6t Ezekhelyet) es - ha a (szekhelye6l) elrcr - postai

eftesitesi cimeL a fellebbezes benyIitoi,nak szemelyi illetve ha a kiilfaldan 616,

magyarorsz^gi lakcimmel nem rendelkez6 vehszt6pober nem szem5lyi azonosit6val, a

magyar a ampolgersaget igazol6 okiraEnak tipuset es szAmet, jelol1 szeNezet vagy mas
ta ft a I m az h atj a be n y 1jtoj 6 n a kszervezet eset1ben a bir1s1gi nyiMenhftAsba veteli szamAt. A

telefaxszemAt vagy eleftro n iku s lev'lcimet, illet1leg ke zbesircsi nevet 6s telefaxszamet
vagy elektronikus lev6lclmet.
A bizoftseg ftjekoztatja tovdbbd a k6relmez6t, hogy a fellebbez6s a veFsztAsi bizoftseg haterozarcnak
meghozatal1ig visszavonhat6, ugyanakkor a v6L?sztesi bizoftseg az elllr1st hivatalbdl fo$athatia
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