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HVB h at6 roz ata

Berkes Andor roma nemzetisagi
t6ft 6 n 6

n y i lvA

nta

jeli:ltk6nt

ft e sba vetel 6 16l

A patvarci sz'khelyA Helyi V6laszt^si Bizoftseg (tovebbiakban: HVB) Berkes Andor 2668 Patvarc,
Babits Mihaly utca 41. szem ahtti lakost - a ,,Fiatal Romek Orszego:i Szavets6ge jelail6 szervezet
jeldltjekent - Patvarc telep16sen roma nemzetis6gi jel5ltkent nyilventartesba veszi.
Ezzel egyidejfrleg a HVB

a

jelAltet a d5ntesr1l eftesiti.

megA apitja, hogy a jelaft velaszt6jogosultsAggal rendell<ezik, Patvarc telepiil1sen a roma
nemzet6egi vehszt6i jegyzdken szerepel.

A HVB

A hatArozat ellen - annak meghozatahtd szamlbft herom (3) napon belAl - a k'zponti nevjegyzekben
szereprc velaszt6poqer, jel5lt, jel1l1 szeNezet, bvebbe az iigyben 6rintett termeszetes 6s jogi szemely,
jogi szemelyiseg nekufi szervezet szemalyesen, bveben a Helyi Vehszt^si Bizotts^gndl (2668 Patvarc,

48.

utca
szem), telefaxon (06-35-300-782) vagy elel<tronikus levelben
(valasztas@balassagyarmatr.hu), jogszabelyseft1sre hivatkozessal, illetve a valaszasi bizoftseg
merlegercsi jogkoreben hozoft dont'se ellen, illet6kmentesen fellebbez€st ny1jthat be a NOgred Megyei
TerUlefi Velaszasi Bizottsdgnak (3100 Salg1tarjen, Rek6czi 0t 36.) cimezve. A fe ebbeze$ Igy ke
beny(tjtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjdn 16,00 6rdig meg1rkezzen.
Gyarmati

Indokolas:
Berkes Andor 2668 Patvare, Babits Mihely utca 41. sz'm alafti lakos 2019. szeptember h6 02. napjen
kefte a 2019. 6vi nemzetisdgi dnkormenyzati kepvisel5k vebsztAs1n Patvarc telepiil1sen roma
nemzetisegi ankormenyzati k6pvisel6jelaltkent t6ft6n1 nyilvAntaftesba vercEt a ,,Fiatal Romek

Orszdgos Szdvetsdge jel6l6 szeNezet jel1ltjekent.

Berkes Andor nyilvenbdesba v6tel irenfi kerelme a jogszabelyokban
bft6nL A jel1lts1ghez
ftmasztott kovetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenl6ivek
szerepl' vebszt6poberok 5
sztlkseges 6Ndnyes ajAnl1sok szAma el6ri a nemzetisegi nevjegyzekben
^hdeseval
%-dt - de legal1bb 5 fd -, Patvarc teleptil'sen az 5 db ajdnlast.

A HVB mege apitofta, hogy

A fentiekre tekintettel Berkes Andornak a 2019. 6vi nemzefisegi 5nkornenyzati kdpviselak vebszbsen
Patvarc telepi.il€sen roma nemzetisegi egyeni kepviselajel1ltke bftend nyilvdntaft^sba v6tele a
rendel kezd r'szben foglaltak szeint megtaftant.

A haterozat a nemzetisegek jogair6l sz6l6 CLXYX. brveny 50. S a) pontja, az 51. $ (1) bekezdes a)
pontja, az 53. S-a, az 54., az 58. S a 6s az 59. $-a, a v4laszt4si eueresr'l sz6l6 2013. 6vi XYIVI. taNeny
(tovdbbiakban: Ve.) 10. $-An, a 12+127. S-ain, 132. $6n, a jogorvoslatr6l sz6l6 ftjakozhfts a Ve. 10.
S G) bekezdesen, 221. S-An, 223. es 224. $-ain, a 307/P. S e) bekezd6s c) ponqen, a 317.,378. S-an
es az ilbtekekr6l sz6l6 1990. 6vi XC l. toN'ny 33.5 e) bekezdes 1 .) ponIen abpul.
A bizoftseg tAjekoztatja a k6relmezdt, hogy a fellebbezasnek tartalmaznia kell a fellebbezes jogalapjdt
(jogszabelysaft'sre hivatkozes, illetve a valaszffisi bizofiseg medegel6si jogkorben hozoft ddnrcse), a
fe ebbezes benyIjt6jAnak nev6t, lakcimet (szekhelyel 6s- ha a lakcim'tal (szekhelyet1l) elter- postai

Atesitesi cimet, a fellebbezas beny0jbjenak szemalyi azonosit'jeL ietue ha a kaffaldan

616,

magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez6 vehszt6poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar e ampoqerseget igazol6 okiratanak tipuset 6s szemeL vagy jel6l6 szervezet vagy mes
szeNezet eseteben a bir6sdgi nyilvdntafilsba v6teliszemeL A fellebbezes taftalmazhatja beny0jt6jenak
telefaxszem vagy elel<tronikus levelcimat, i et1leg kezbesitesi negbizoftjenak nev€t 6s telefaxszemet
v ag y el e ktro n iku s I ev6 I ci m 6t.
A bizoftsAg ajekoztatja bvAbbA a kerehez1t, hogy a fe ebbezes a velaszasi bizoftseg ha6roza6nak
meghozabaig visszavonhat6, ugyanakkor a vehsztesi bizoftseg az eljerAst hivatalb6l folytathatja.
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