
HELYI uALASZTASI BIZOTTSAG HvB)
Patvarc

14/2014.(1X.08.'t HVB h a t e r o z a t a
OHh Szabolcs roma nemzetisegi jeliiltkant

tdrrcnO nyilventaftesba veEle16l

A patvarci Helyi VelaszAsi Bizofts6g Govebbiakban: HVq OEh Szabolcs-ot, - a ,,LUNGO DROM"
Orszegos Cigeny Erdekvadelmi 6s Poqeri Sziivets6g jeldlO szervezet jelSltjekent - Patvarc
telep1bsen roma nemzetis5gi jelAftke nyilventaftesba vette.

Ezzel egyidejfrleg a HVB a jel5ltet 
'ftesiti 

6s a nyilvAntaftesba vetelral az igazoast kiadja.

A hatarozat ellen - annak meghozablatd szamibtt herom (3) napon bellil - a kAzponti
nevjegyzekben szerepl1 v1laszt6poqer, jel6lt, jelAl' szeNezet, bvebbe az Ugyben 

'rintettbrmeszetes 6s jogi szemely, jogi szemelyiseg nelkiili szeNezet szemqlyesen, bveben a Helyi
Vehsztasi BizoftsegnAl (2668 Patvarc, cyarmati utca 48. szem), telefaxon (06-3+300-782) vagy
elektronikus bvelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'ttesre hivatkozessal, illetve a vebsztesi
bizoftseg merlegel^si jogkAr€ben hozott dont'se ellen, illet'kmentesen felebbez4st ny1jthat be a
N6gred Megyei TerAleti VAlasztesi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarj6n, Rek^czi tit 36.) cimezve. A
fellebbez6st (tgy ke benytjtani, hogyaz2014. szeptember h6 11. napjdn 16,00 6rdig megerkezzen.

lndokoles:

J6nes Gabor meghatalmazott 2014. szeptember h6 08. napjen kefte Ohh Szabolcsnak a 2U4. evi
nemzetisegi 

'nkormenyzati 
kepvisel6k velaszasen Patvarc telepiircsen roma nemzetisegi

6nkormenyzati kepvisel5jel5ltkent tAftenO nyilvenbftesba v6b6t a ,LUNGO DROM" Orszegos Cigany
Erdekvedehi es Poberi Sz1vets6g jelAl1 szeNezet jel1ltjekeft.

A HVB mege apitotta, hogy Ohh Szabolcs nyilvenhftesba v6tele irdnti kerelem a jogszabelyokban
ftmasztott kAvebhenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadAseval bftenL A jel1lts'ghez
sztiksdges €Nenyes ajen6sok szema ebri a nemzetisAgi nlvjegyzekben szerepb velaszt6polg6rok 5
%-eL de legabbb 5 f6, Patvarc telepiircsen az 5 db ajenhst.

A fentiekre tekintettel OEh Szabolcsnak a 2014. evi nemzetis^gi Ankormenyzati kepvisel1k
vAlasztesen Patvarc teleptiasen roma nemzetisegi egyeni kepvisel'je!'ftke rcft6n6 nyilvenbftasba
vetele a rendelkez' reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haterozat a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 CLXXIX. t6rv6ny 50., 51., az 53. S-a, az 54., az 58. S a, Sg.
$-a, a v1laszt^si eueresrdl sz6l6 2013. 6viXXXVI. brveny (bvebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-
ain, 132. S-en, a jogotvoslatr'l sz6l6 tdj^koztat1s a Ve. 10. S p) bekezd6s6n, 221. S-en, 223. €s 224.
$-ain, a 307/P. $ (2) bekezd's c) pontjen, a 317., 318. S-ain es az illetekekr't sz6l6 1990. 6vi XClll.
rcNeny 33.5 e) bekezdes 1.) pontjAn abput.

A bizoftseg ftiekoztatja a kerehez1t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kett a feltebbezes jogatapjet
(iogszabelys'ftasre hivatkozes, illetve a vehsz6si bizot5eg merbgel'si jogk'rben hozott d1nt6se), a
fellebbezes beny1jt'janak nevat, lakclmet Gzekhetyet) 6s - ha a takcim6t6l 6zekhelyet6t) etter -
postai 

'ftesit1si 
cimet, a fellebbezes beny(tjrcjenak szem'lyi azonosit'jeL iletve ha a katfdlddn 6t6,

magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez' vehszt1poqer nem rendelkezik szem'lyi azonoslt'val, a
magyar elhmpolg6rsdgAt igazol' okira6nak tipuset es szem , vagy jelal' szeyezet vagy m6s
szeNezet eset'ben a bir6s6gi nyilvenhftesba vetel szemet. A fellebbez's taftalmazhatja
beny($ojenak telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet, illet1leg kdzbesitqsi megbizottjAnak nevet
es bbfaxszemet vagy elektronikus levelcim6t.
A bizotts^g Hjekoztatja bvebbe a keretmez't, hogy a fettebbezes a vebsztesi bizoftseg
ha6rozatenak meghozataleig visszavonhat', ugyanakkor a velasztesi bizoftseg az euere$ hivatalb6l
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folytathatja.


