
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
tpotyszag

otah Amotd a Fiat"t Ro,ek o:::;o:{:Al:/"ri\',;;?;"'"
nyilvantitrftsba r6t"t6;[n"'"t'om 

a nemzetis6g i je litltj6nek

lz ipglyrzasi-sl'khelya Hetyi vehszftsi Bizottseg (tov,bbiakban: HVB) ot6h Arnotd 2660 tporyszog,Budai utca 2s. szem abui takost - a ,,Fiatai i?omax oiirigo"- siiliiiiZgl'-i"i6ii'!iJ*.r",jelitltjekent - lpolysz,g teleputesen roma nemzetisegi jet6ttk6nl nyitventaftesba veszi.

Ezzel egyidej1bg a HVB a jet,ttet a danrcsr1t eftesiti.
A HVB.nega apitja,.ll0gy a jetoft vebszt'jogosutts1tggat renderkezik, tporysz1g terepiirlsen a romanemzetisegi vehszt6i jegyzeken szerepet.

A hatdrozat .ellen - annak meghozatabtd szemibft heron (3) napon betar - a k'zponti n^vjegyz,kben
?zer:pl6 vePtztopober, jer1rt, jeratl.szeNez.et, tov6bbd az igyben 6rintett term6szet"" e" hgiiiirety,jogi szemelyiseg nelkuti szeNezet szemelyesen, tev1lbeii a Hetyi vehszAsi ezottiafinZi- paao
IpotyszOg, F6 (tt 36. szem), tetefaxon (06_3*300_782), vagy etektronikui teveben(v1l1szt19@Pal?ssagyarmatr.hu), iogszabelys'ttesre hivatkozessat, itlitue a vetasztltsi bizoftsagme egelesi iogkoreben hozott dontese ellen, iltet'kmentesen fettebbezest nyujthat be a N6jraii u.gyerTeraleti vebsztesi Bizotts1gnak (3100 satg6tarj6n, Rdk6czi 0t 36.) cineive. n retteooeieii igy xen
beny1jtani, hogy az 2019. szeptember h6 Og. napj1n 16,00 6reig meg,rkezzen.

Indokoles:
obh-Arnold 2660 lpolysz^g, Budai utca 2s. szam atafti takos 201g. szeptember h6 03. napjen kefte a2019 6vi nemzetisegi 6nkormanyz.ati kepvisetok vllasztdsdn tpotyszlg tetepat6sen roma'iiiriu"egi
onkormenyzati kepvisel6jel5ltk'nt taften6 n)litv1ntaftesba v6tetet- a ,,Fiatat Romek orszagos
SzAvetsege" je 1616 sze rvezet jelAttjek'nt.

A. HVB mege apitotta, hogy obh Arnotd nyi,rv1ntaftasba v6ter iren kererme a jogszaberyokban
tamasztott kovetelmdnyeknek megfelel, a bej()tenrcs ajenbivek ebdesavat tart6ni. 2 jetatislgnez
s-.za!(Pes9s 6Nenyes aienhsok szema el6ri.a nemzetisegi nevjegyzakb,en szerepl6 vdlaszi6polg6rok 5
%-6t - de legal1bb 5 f6 -, lpolyszijg teleptjl6sen az S db aj'ntZsi.

A fentiekre tekintettel Ol6h Arnold a 2019. 6vi nemzetisegi \nkormenyzati kepvisel1k vebsztasAn
lpolyszag telepurcsen roma nemzetis^gi egyeni kepviset6jel'ttk'nt t6ften6 nyiivenbftasba v,tete a
rendelkez6 reszben foglaltak szerint megt6tt6nt.

A ha6rozat a nemze segek jogair1t sz6l6 CLX(X. t6N6ny SO. S a)
pontja, az 53. S-a, az 54., az 58. S a es az 59. S-et, a vAtasztasi eleres,
(tovabbiakban: Ve.) 10. S-en, a 12+127. S-ain, 132. *en, a jol
S P) bekezdesen, 221. *en, 2n. es 224. S-ain, a 307/p. S e)

A bizottsAg Hjekoztatja a kerelmez^t, hogy a fet.tebbez'snek
(jogszab'lys6tt6sre hivatkozAs, illefue a vetaszt.rsi bizotbao

eftesitesi cimeL a fellebbezes beny(46jenak szem€lyi azo
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez6 v'la,szt'polger nem

, az 51. $ (1) bekezdes b)
sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t)N'ny

sz6l6 Ej'koztat4s a Ve. 10.
c) pontjdn, a 317.,318. S-aines az ilbtekekrdl szdl6 1990. 6vi XC t. t6N6ny 33.5 e) bekezdes 1.) alapul.

kell a fellebbezes jogatapjet
jogk'rben hozoft dAn6se), a

fe ebbezes beny1jt6jenak nevet, bkcim't (sz6khely6t) 6s -ha a (sz6khely6t6l) elt6r - postai
illetve ha a kiiffoldAn el6,

magyar e ampolgers^get igazol' okiraanak puset 6s szemet.
szem'lyi azonositoval, a

szervezet eset1ben a bir6sAgi nyilvdntaftesba vebti szemet. A
jel6l6 szervezet vagy mes
ta ft a m a z h atj a be n y 1jt1je n ak

telefaxszemet vagy ele l<tron ikus lev'tci net, it tet'leg kezbesit'si nevet 6s telefaxszemet
vagy ele Kron ikus levelci m6t.
A bizoftseg Ei€koztatia bvebbe a kerelmezdt, hctgy a feltebbezes a vltqszasi bizofts1g hatarozafinak
meghozata16ig visszavonhat6, ugyanakkor a vAlzrsztdsi bizofts'tg az euqre$ hivatalb6liolytathatja.
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