
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
lpolyszdg

30/2019.(tX.09.) HVB h ate roz ata
a roma nemzetis6gi jeli5ltek szavaz6lapon elfoglalt sorrendjanek

sorsolese16l

Az ipolyszagi Helyi v1lasztesi Bizofts^g a 2019. okt1ber h6 13. napjera kitaz\ft hetyi 
'nkormdtnyzatik6pvisel6k 4s polgermesterek vebszasen holyszog telepiil'sen a roma nemzetis^gijelottek sorso/asa

Ergyeban meghozta a k,vetkez, haterozatot:

Az ipolyszogi Helyi Vahszftsi BizoftsAg az lpolyszog teleparcsen bejelentett 6s nyiMenhftesba vett
roma nemzeusegi ielAltek sorrendj6t kisorsolta 6s a so/so/6s eredmenyet az aldbbiak szerint illtapitia
meg:

sorszam KovAcs JAN}9NE FIATAL RoMAKoRsz}i Gos sz,vETsEGE
sorszem KovAcs JANos FIATAL R1MAK oRsziGos szcivETsEGE
sorszem ,LAH LAszLo NEMZET| R,MA cisszeroois
sorszEm B)GDAN ERNA ENDRE NEMZETI R,MA osszerooIs
sorszem )LAH ARNoLD FIATAL RoMAKoRszA Gos sz,vETsEGE
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2.
2

4.
5.

A vdlaszt(tsi eljdr6sr6l sz6l6 2u3. evi xxxvt. torveny (ovdbbiakban: ve.) 239. S-a efteh'ben a Helyi
Vitlasz6si Bizottsegnak a 160. 5-a alapjAn meghozoft, a roma nemzetisegi jel'ttek sorsobsAr,l sz6l6
hatArozata ellen nincs helye 6ne 6 jogorvoslatnak.
A sorso/is bMenyessege elleni iogorvoslat a szavaz6lap adaftartahenak jbvdhagyitsa etteni bir6segi
felAlvizsgeb kerelembe foglalhat6.

lndokoles:

A Nemzeti VAlasztdsi Bizottseg ftovebbiakban: NVB) a 183/2019. szemI hatArozaaval a nemzetis'gi
1nkormenyzati k6pvisel6k 2019. 6vi eftahnos vehsz6sat 2019. okthber h6 13. napjera - a helyi
6nkormAnyzati kepvisel6k es polgArmesterek 2019. evi vebszasenak napjera - t1zb ki.

Az NVB ha6roza6nak L ponueval lpolyszbg telepuasen - a nemzetis^g jogair't sz6t6 2011. 6vi
cLXXlX. torvdny (ovebbiakban: Nektv.) 242. t, (2) bekezd1se alapj'n - a teteput'si nemze segi
onkormenyzati k'pvisel6k vi)laszftset kifizte, nivel a telepiircsen az adott nemzetiseghez taftoz6
szemelyek szAma - a legutols1 nepszemhh!;nak az adott nemzetiseghez taftozAsra vonatkoz6
kerdeseire ny1itott adatszolgeftarcs nemzetisegenk'nt lsszesitett adatai szeint - a 25 f6t eteri,
lpolyszogdn a roma nenzetisegi 83 f6.

A Nektv. 58. s () bekezdese alapjan jel1ltet nemzetis1gi szeNezet e ithat, 6s a nemzetis'gi
6nkormenyzati kepvisel' ieloltseghez a nemzetis'1gi nevjegyz6kben a vebszfts kit1zesenek napj6n (54
fo) a nevjegyzekben szerepl' valasztopoqerok at %-enak, de tegatdbb 5 vetaszt'polgernak az ajenasa
szriksdges (lpolyszog telep'lesen 5 fO aj'nasa).
K6t jeldl6 szervezet 5 jel6ltet jelentett be.

A HVB a bejelenteft jel5ltek kazal 5 f1t vett jogerarsen nyitv'ntaft1sba.

A HVB a Ve.160. S e) bekezdese 6s a nemzetiselqi onkormdnyzati kdpviset1k2019. okt6ber 13. naplara
kittz1ft valaszt'sa elieresai ha6id1inek 6s haternapjainak nege api6$er6t sz6l6 21/2019.(V 31.) tM
rendelet 32. S 0) bekezdese alapjdn a HVB a bejelenteft jel'ltek - annak a jel'ttnek a kiv6tel6vet,
amelynek nyilvantaftSsba v€tel6t joger'sen elutesitoftek - sorrendj6nek sorsot6s6tt 2019. szeptember
09. napjen 16.00 6ra u6n v6gezte et.

A HVB hatArozatat a Nektv. 58. S () bekezdese, a 242. S e) bekezd1se, a Ve. 160. S e) bekezdese,
bvebbe a 212019.(V|1.31.) lM rendetet 32. S (1) bekezd'se alapjen hozta meg.
JogoNoslatrdl a ftj6koztatAs a Ve. 239. S-en ahpul.
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