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BrzoTrsAG uuB)
tpolysz6g

Kovdcs rdnos a Fiar"r

R.^27.W:: !,!,:/"2;:,:,;,1",""*",et
jeldltjenek nyilvenh r6sba v6tet6r6t

rom a

nem zetis.si

Az tpolyszagi szekhelya Helyi v6laszt6si Bizoftseg (bvebbiakban: HvB)

Kovlcs J6nos 2660 lpolyszag,
Habsz utca 10. szem abfti takost - a ,,Fiatar Romek orszegos sz6vefs6ge
leioia [iJrveret
jelitltjekent - lporysz'g terepurcsen roma nemzetis'gi jer6rtk6nt n ituantanesbiveszi.
Ezzel egyidejq6g a HVB a jetdltet a dbnt'srd eftesiti.
A HVB.mega apitj?' hogy a jerdrt v^taszt6jogosuftseggal renderkezik, tpotyszag terepurlsen
a roma

nemze segi velaszt6i jegyzeken szerepel.

A habrozat.ellen

- annak megho.zataht't szemitott h6rom (3) napon bettil - a kozponti n6vjegyz,kben
vebs:t6po9er,
iel6rt, iel6r6 szeNezet, tov1bbd az igyben 1rinteft ternlszetes es logiiiemety,
:zerepl6
logi szemelyiseg nelkijti szeNezet szem'lyesen, lev6tben' a Hetyi velasztesi aizouiJ'gnitGaao
-t"ren"n
tpolyszdg,

FO 0t 36. szAm), tetefaxon (0d3*300_782), vagy etektronikui

(valasztas@balassagyarmatr.hu), jogszabatys'ttesre hivatkozdssat, ittetve
a vdtaszt6si bizoftsag
me egel1si iogkareben hozott dantese etlen, itterckmentesen fellebbez^st ny1jthat be a N6gr6d Megyet
Teruleti Vabsz6si Bizoftsagnak (3100 Satg6tadan, Rdklczi rit 36.) cineive. n reilenoeieil
igy xett
beny1jtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6reig meg'rkezzen.

Indokoles:
Kovacs Janos 2660 lpolysz^g, Haldsz utca 10. t;z6m atafti lakos 2019. szeptember h6 03. napjen kefte
a 2.019. 6vi nemzetis1gi ankormenyzati k1pviseh\k villaszhsen
bolysz g- telepulesen roma ne;ze segi

1llkormenyzati kepvisel6iet1ftke brrcn1 nyitv1ntaftesba v6iet6t
Sz1ve6ege" jelAl' sze Nezet jel'ttjek'nt.

a

,,Fiatat Ronek orszlgos

A HVB nege apltofta, hogy Kov^cs Jenos n)lituenhftasba v6tet ir1nti k'relme a jogszabatyokban
hmasztott kavetelmenyeknek megfelel, a bejelentes aj6nl6ivek 6tatdes6vat taft'ni. A jetltislgnez

szukseges eNenyes aienbsok szema e6ri a netmzetisegi nevjegyzekben szerepl, vdtaszi6polg6rok 5
- de legal^bb 5 f6 -, lpotysz,g tetep'rcsen az 5 db aj1nlZsi.

%-et

A fentiekre tekinteftel Kovecs J6nos a 2019. 6vi nemzetisegi ,nkornanyzati kepvisel'k vdlasztesen
lpolyszag telep1rcsen roma nemzetisegi egy1ni kepviset'jet'ttk'nt hnena nyitvantanasba vebb a
rendelkez' reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haterozat a nemzetis4gek jogair1l sz6t6 CLX.ytX. rcNeny 50. S a)
pontja, az 53. S-a, az 54., az 58. S a 6s az 59. S-a, a v^laszasi eueres
(tov1bbiakban: Ve.) 10. g-en, a 12+127. g-ain, 132. S-6n, a jol
S G) bekezdesen, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/p. S e)
es az illetekekr6l sz6l6 1990. 6vi XC t. torv'ny !t3.g (2) bekezd,s 1.)
A bizoftsdg Mjekoztatja a kerelmez^t, hogy a fellebbezesnek
Aogszabelyseftesre hivatkozes, illetve a vebsztitsi bizotbeq

()

az 51. S
bekezdes b)
sz6l6 2013. evi XXXVI. t1rvenv
sz6l6 Ejekozhas a Ve. 10.
c) pontjen, a 317.,318. S-ain

alapul.
kell a fellebbezes jogalapjet

jogk5rben hozott ddntese), a

fe ebbezes beny1jt5jAnak nevet, bkcinet Gz6khety60 es - ha a
eftesitesi cimeL a fellebbezes beny0jt6j6nak szem1lyi azc
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez6 v6laszt6polg6r nem
magyar e ampolgerseget igazol' okinanak tipuset es szamet,
szeNezet eseteben a bir6segi nyilvenbft^sba v6teli szemet. A
telefaxsza) met vagy ele ktron ikus levelci n6t, it tet\leg k6zbesit6si

(szekhelyetAl) elter

-

postai

iletve ha a kaff'ldan

el6,

szemalyi azonosit'val, a
jel6l6 szervezet vagy mes
taftal mazhatja beny djtoj6 n a k
nevet es bbfaxszdmet

vagy elektro n ikus levelci m6t.
A bizoftseg Eiekoztatia tovdbbA a kerehez\t, hogy a fetlebbezes a vAthszasi bizotbeg hat1trozaanak
meghozabhig visszavonhat6, ugyanakkor a vdlizsztitsi bizofts6tg az etjQrdst hivatalb6lTotytathatja.
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