
HELYT vALASzTASt B\ZOTTSA? fiVB)
Patvarc

16/2014.(1X.08.) HVB h a te r o z a t a
a roma nemzetisegi jeliiltek szavaz6lapon elfoglalt sorrendjenek

sorsolese16l

Az patvarci Helyi Vebszqsi Bizoftseg a 2014. ol<t6ber hO 12. napjAra kitlzatt helyi ankormAnyzati
kepvisel6k 6s polgArmesterek vehsztAsen Patvarc telepiibsen a roma nemzetisegi jelaltek sorso/dsa
Hrgyeban meghozta a kovetkez1 haterozatot:

Az patvarci Helyi Vebsztesi Bizottseg az Patvarc telepal'sen bejelentett 6s nyilv'ntaftesba vett roma
nemzetisegiielaltek sorrendjet kisorso/fa 6s a sorso/es eredmeny1t az abbbiak szerint 6llapltja meg:

1, sorszEm BUzAs ISTuANNE,,LUNGj DR)M,
2. SOTSZ1M BUZAS KATALIN,,LUNGO DROM"
3. sorszem BERKES ANDOR,,LUNGO DROM"
4. sorszem OLAH SZABOLCS,,LUN?O DROM.

A Helyi Vebszasi Bizotbegnak a vebszbsi eueresr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. taNeny (bvabbiakban:
Ve.) 160. S-a alapjen meghozoft, a roma nemzetis^gi jeldltek sorsoas'r6t szdt6 hahrozata ellen nncs
helye Ane O jogorvoslatnak.

4 :9rso/tts taNenyessege elleni jogoNoslat a szavaz'lap adattaftahenak j6vehagyesa etteni bir,segi
fel U lvizsge hti kerebm be foglal h at6.

lndokol6s:

A Nemzeti vdlaszt6si Bizoftseg (ovebbiakban: NVB) az 1129/2014. szem(t haarozaftvat a
nemze segi 1nkormenyzafi kepvisel6k 2014. 6vi eftaanos vehszftset 2014. okt'ber h6 12. napiera -
a helyi ankormenyzati kepvisel6k 6s polgarmesterek 2014. 6vivebsztesenak napjera - tuzte ki.

Az NVB haterozaanak l. pontieval Patvarc telepiil'sen a nemze seg jogair't sz6t6 2011. 6vi CLXX:X.
tdrv6ny (tovdbbiakban: Nektv.) 242. S @ bekezd1se atapjen a btepatlsi nemzetis1gi dnkorm1nyzati
kepvisel6k vebsz6set kifizte, mivel a telepiil1sen az adott nemzetis6ghez taftoz6 siem1lyek sz6m -a .legutols6 napszemahsnak az adott nemzetist^ghez taftozesra vonatkoz6 kerdls;ire ny1jtott
adatszoqelhrcs nemzetisegenkent dsszesileff adatai szerint a 25 f1t et6ri, Patvarc teteptitisen a
roma nemzetisegi 45 f6.

A Nektv. 58. S () bekezdese atapjen jet1ltet nemzetisegi azervezet 6ttithat, 6s a nemzetis,gi
ankormenyzati kepvisel' jel'ftseghez a nemze segi n'ujegyz'kben a velasztes kitazesenek napjen
{sJ tp a n6viegyzdkben szerept1 vebszt'poberok at %-d,itak, ae bgaabb s vehszt,porgarnak az
ajen6sa szltks6ges (patvarc telepijt'sen S f6 ajenbsa).

4 r:.I3 ngma?tb9gi 6nkormanyzati kepvisel, vabszason 1 iel,t' szervezet 4 jet,ttet jetentett be.
A HVB a bejelenteft jel1ttek k6zat 4 f6t vett nyituenhftesba, ; haarozatok m6g nem loger6sek.

4 HVB a Ve.160- S (2) bekezdese 6s a nemzetis\gi Onkormenyza kepvisel\k vetaszasa etjeresenak
haaridoinek 6s haftrnapjainak neg6 apit6sdr6l sz6t6 s/i014.(vit.30.) tM rendetet 30. s 0)bekezdese .algpian a beietentett ietaltet, annak a kivebrcvel, anetyiek nyitvantaiesba vZEEtjoger6sen elutasitottek, sorrendjenek sorsohsat 2014. szeptember 08. nipjan t6.00 ora uan vegzi et.

A HUB ha6roza6t a Nektv. 58. 5 o) bekezdese, a242. se) bekezd^se, ave. 160. s e) bekezdese,
bvebbe az 5/2014.(Vtt.30.) tM rendetet 30. S () bekezd6se atapj^n hozia meg.
Jogorvoslatr'l a hjekozhas a Ve. 239. S-en ahput.


