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11/2014.(1X.08.) HVB h a t e r o z a t a
Berkes Andor roma nemzetis6gi ielailtk6nt

tdrt6n6 nyilvdntaft6sba vetel616l

A patuarci Helyi viltasztdsi Bizottseg (tovebbiakban: HVB) Berkes Andor-t - a "LUNGO 
DROM"

OiszAgos Cig6ny Erdekv6delmi 6s Poqeri Sziivetsig jelitl6 szervezet ielaltiekant - Patvarc

telepiil'sen rom a ne mzetisegi jel5ftkent nyilventartesba vette.

Ezzel egyidejfrleg a HVB a jet\ltet 
'ftesiti 

es a nyilventaft^sba vetelr'l az igazohst kiadia.

A haarozat elten - annak neghozabht6l szemibtt herom (3) napon benl - a kozpontt

neujegyz'kben szerept' vataszt6potg6r, iet6lt, iel6l6 szervezet, tov'bbe az agyben arintett
terndizetes 6s jogi szemety, jogi s2em'lyiseg nekl.iti szervezet szem€lyesen, levelben a Helyi
vataszt1tsi Bizofts^gn1t (2668 Patvarc, Gyarmati utca 48. szem), telefaxon (06-35300-782) vagy
elektronikus tevelb;n @gyarnat@profinter.hu), jogszabelys'ftesre hivatkozassal, illetve a vahszftsi
bizottseg mertegercsi jogkar'ben hozott donrcse ellen, ilbtekmentesen fellebbezest ny(ithat be a
N6gred Megyei Terlile vebsztesi Bizoftsegnak (3100 salg6tarien, Rek6czi 0t 36.) cimezve. A
fe ebbez'st 1gy kett beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 11. napien 16,00 6reig meg4rkezzen.

!-@-Ls!E:
J6n6s G^bor meghatatmazott 2014. szeptember h6 08. napien k6fte Berkes Andornak a 2014 6vi
nemzetis^gi Onkormenyzati kepviset'k velaszasen Patvarc telepiiasen roma nemzetis'gi
ankormenyza kepvisel\jel'ftke bften6 nyilvdntartdsba veEl't a ,,LUNGO DROM" Orszegos Cig1ny
Erdekvedelmi 6s Poqeri Szovetseg jel6l6 szervezet iel5ltiekent.

A HVB mege apitotta, hogy Berkes Andor nyituenhftesba veble iranti kerebm a iogszabelyokban
temasztoft kdvetehenyeknek megfelel, a bejelentes ajenblvek ebdeseval t1rtdnt. A ielAl6eghez
sztks6ges 

'rve:nyes 
ajenhsok szema el6ri a nemzetis'gi neviegyz'kben szerepl6 v^laszt'poqerok 5

%-eL de legal^bb 5 f6, Patvarc telepul'sen az 5 db ajen6st.

A fentiekre tekintettel Berkes Andornak a 2014. evi nemzetisegi 
'nkormenyzati 

k6pvisel6k v^lasz6sen
Patvarc teleptlrcsen roma nemzetisegi egyeni k6pvisel6jel6ftke taft€n1 nyilvdntaft1sba v6tele a
rendelkezo raszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haftrozat a nemzetisegek jogairdl sz6l6 CLXXIX. taNeny 50., 51 ., az 53. $-a, az 54., az 58. S a, 59.

S-a, a vebsztAsi e\erAsr1l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. taNeny (tovAbbiakban: Ve.) 10. $-5n, a 124-127. S'
ain, 132. S-en, a jogoNoslatr1l szob EjekoztatAs a Ve. 10. S G) bekezd6s6n, 221. S-en, 2X. es 224.

}-ain, a 307/P. S e) bekezdes c) pontjAn, a 317., 318. |-ain es az i etekekr6l szOl6 1990. 6vi XClll.
torveny 33.5 e) bekezdes 1.) ponlen alapul.

A bizoftseg tej1koztatja a kerelmezat, hogy a fellebbez'snek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapiet

Aogszab'lyserEsre hivatkozas, illetve a velasztesi bizoftsag metegel'si jogkorben hozott dontese), a
fellebbezes beny($6jenak neveL hkcim1t (sz'khely+t) 6s - ha a lakcimefil 6z6khelyet1l) elter -
pos|€,i eftesitesi clmet, a fellebbezes beny()jt6jdnak szem'lyi azonosibjeL i etve ha a kaff'lddn 616,

magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez6 vebsztdpolgar nem rendelkezik szem5lyi azonositoval, a
magyar 

^llampolgArseget 
igazol6 okiratenak tipuset 6s sz1meL vagy jel6l6 szervezet vagy mes

szervezet eseteben a blr'segi nyilvenhftesba veteli szemAt. A fellebbezes taftalmazhatia
benylijt'jAnak telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet, illetdleg kezbesltesi megblzoftjenak nevet
es bbfaxszemet vagy elektronikus levelcim6t.
A bizotts1g Ejekoztatja bvebbe a kerelmez1t, hogy a fellebbezes a vehsztesi bizoftseg
hateroza6nak meghozahleig visszavonhat1, ugyanakkor a vAlaszffisi bizoftseg az euere$ hivatalb6l
folytathatja .
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