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12/2014.(tX.08.) HVB h a t e r o z a t a
Buzes btvenn6 roma nemzetisagi jel6ltk6nt

rcfte n 6 nyilve ntaftesba v6rcbr6l

A patvarci Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdg (tovebbiakban: HVB) Buz6s tstvann6-t, - a ,,L|NGO DROM,,
orszegos cigdny Erdekv6detmi 6s poueri sziivetse! iercrc szeruezet 

'jel6lijek6nt 
- patvarc

telepAl6sen roma nemzetisegi jel6ltk6nt nyilvenhr6sba vette.

Ezzel egyidej1leg a HvB a jetattet 1ftesiti 6s a nyituenbftesba v6tetr6t az igazot1st kiadja.

A haarozat ellen - annak meghozabbt't szemibtt h6rom (3) napon betait - a k,zponu
nevjegyzekben szerepl' valaszt6pober, jel6lt, jet6t6 szervezet, bvebbe az ugyben 

'rinteft9r.nl6sa?t?s 6s iogi szen6ly, jogi szemetyis'g n6tkiiti szervezet szem'lyesen, tei'tben a Hetyi
vfl?szftsi Bizoftsegnel e668 patvarc, cyarmati utca 48. sze , btefaxon (06-3*300-782) vagy
elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabdlyseft1sre hivatkozlssal, ittetve a v6lasztdsi
biz.ottsa.g. merlegel'si iogkOr'ben hozott danrcse etlen, ietekmentesen feltebbeze$ nyljthat be a
N6grdd Megyei reruleti vebsztesi Bizotrcegnak (3100 satg'tarjen, Rak6czi 0t 36) cTmezve. A
fellebbezest 1gy ke benyljtani, hogy az 2014. szeptenber h6 1 1 . iapjen 16,00 6reig meg,rkezzen.

Indokoles:

J6nAs Gdbor meghatalmazott 2014. szeptember h6 08. napj1n k6tte Buzes btv6nn6nak a 2014. evi
nemze segi 5nkormenyzati k6pviset6k v^taszasen pAtuarc teleputlsen roma nemzetislgi
a!kgy?1v1ali kepviset6iet1ftkent bften6 nyiMentaftesba v6tet6t a ,,LuNco DRoM" orsz6gos cig6iy
Erdekvedehi es Potgeri Sz6vets6g jet6t6 szeNezet jetAttjekent.

I.HVB n?geilapitofta, hogy Buzes ktv6nn6 nyitvenbftesba v^tete irenfi kerebm a jogszabelyokban
Hmasztoft kdvetelmenyeknek m4gfetel a bejetenrcs ajdnl'ivek ehd^seval rcrrcni. 

-n 
jelolisegnez

s:a!<:ege: 6N6nyes aianbsok szema et6ri a nemzetisegi n'vjegyzekben szerepl' v6taszi6potg6rok s
%-et, de legahbb 5 f6, Patvarc tetep1rcsen az S db ajent1st. 

'

A fentiekre tekintettel Buzats tstvennenak a 2014. 6vi nemzetisegi 1nkormenyzati k6pvisel6k
ve.lasztesan Patvarc telepul1sen roma nemzetis1gi egydni kepviset,jel6ftkent tanen, nyitvaitartdsbavebb a rendelkez6 16szben foglattak szerint megt'fteit.

ll"t!|.".r:!3.!9.r2-9il:es.?ki9q9i!9t sz6t6 cLXXtx. t6rv6ny s0, s1., az s3. S_a, az s4., az sa. S a, 5s
$-4, a v€laszrasi euaresr6t sz6t6 201.3. evi xxxvt t6N6ny Govebbiakban: va.) 10. s_en, a 124:127. s_ain, 132. s-en, a jogoNoslatr6t sz6b Hjekoztat^s a ve. io.' g p) bekezdes6n', zzt"g-iir, zzs. ei zz+.
yain' a 997!P $ (2) bekezd's c1 ponilan, a 317., 318.5-at'es az itbrckekr,t szoto t6go. 6vi Xcut.
toNeny 33.5 Q) bekezd's 1.) pontjen abput.

A bizoftseg Ei6koztatia a keretmez6t, hogy a feltebbezlsnek tartalmaznia ke a fettebbez6s jogalapjat
Aogszabelyseftesre hivatkozas, illetve a i6tasztdsi bizottsdg mertegellsi jogkarben hozott danrcsd, afellebbez4s benvtjt'j1nak nev6t, takcimet 6z6khety6t) 6; - ha a uniiietat 6z6khety6t6t) efter _posbi eftesitesi cimeL a fellebbezes benylft1janak szemetyi azonosit1jet, i etie ha a kafatdan erc,magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez1 vebszt1po\er nem rendetkezik szem1lyi azonosit6vat, amagyar e ampolgerseget igazor' okiraanak tipus^t 

-6s 
szemet, vagy jet6r6 szervezet vagy messzervezet eseteben a bir6segi nyitvdntaftesba vebli szem6t. A fettebbezes taftaliazhatja

2.^,,v:!:!.3!:!-!g!"raxszem.et vagv etektronikus tev'tcim6t, ittetltes k6zbesit6si negoizoftjaiai-nevet
es te t etaxsza mat vagy e le ktroni kus I evelci m6t.A bizottseg Ejekoztatja tovebbe a k6retmez6t, hogy a fefiebbez's a v'rasztesi bizoftsagha,t6:ozaanak meghozabaig visszavonhat6, ugyanakkoT'a vebsztesi bizoftseg az eyarast iiiitanot
folytathatia.
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