BOR§ODBÓTA

HELYI VÁLASZTÁ§I BIZOTT§ÁG

3658 Borsodbóta, széchenyi út 42.

Iktató§zám: Bor l a|2-12 DOI9,

Tárgl: Váradi Géza roma nemzeti§égi képYi§eló jelölt
nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT
Bo§odbóta Helyi választási Bizottsága Borsodbóta Községben a nemzetiségi önkormányzati
képviselők
október 13, napjára kitűzött választiására Yáradi
(1992.01.10. )
_2019.
Borsodbóta, Petőfi út 10, szám alatti lakost RoMA PoLGÁRJoGl MoZGALoM B-A-Z
MEGYEI SZERVEZETE roma n€mzetiségi képvi§eló jelöltként nyilviintafiri§ba veszi.

Gézű

Határozat ellen jogszabálysértésrc hivatkozással fellebbezés nyujüató be a Tetiileti VáIasztási
Irodához (3525 Miskolc, Váíosház tér 1. ) A fellebbezést úgl keú bennijtani, hogy az legkésóbb a
h^táíozat meehoz^t^IábóI számított hatmadik napon
r".n i^táror^ÍŐt
HaY
^.[érk
^
Válasnási Biztossághoz, (3658 Botsodbóta, S zéchényiílt
Ó. ) mely meltett
a Botsodbótai He\i
választási lroda műkódik.

toia

A

ícliebbezést_ választásra tátryadó jogszabily, illetve a váJasztás és a választási eljátás alapelveinek
megsétésérc(a tov.ábbiakban együtt jogszabáIysértés) hivatkozással a kazponti névj€bzékben
szerepl6 választópolgár, jelölt, jelóló szerv€zet, továbbá az üglbel érinteti ter-;.".á e"
1og1
szenély, jogi szeméIyiség nélküü szenezet nyijüat be.

Á. fellebbezést tásban személyesen, levélben, telefaxon vagy elektroni}us levélben
eljuttatva

lehet

-

bcnl{itani,

Á fellebbezésnek tatalmáznia kell
- a jogszabálysértés me§elólését,
- a jogszabálysértés bizonyítékait,

-

a benl.rijtóiának nevét, lakcímétGzékne}ét)és - ha a lakcímétól (széthelyétól) eltér - postai
értesítésicimét,
benyrrjtójának személyi azonosítőát, illetve ha a kiilföldön éló, magyarországi

r:T
|l.hT.!
állampolgárságát

a

tendelkező váasztópolgár nem tendelkezik személyi azonosítával:'"
^^gy;
igazoló okiratának típusát és számát. vagy;elöló szervezet vaq1
-ás s".*ezer
e-§lében a brró:ágr nyiJvánrarrásba-véte ü számát. A kérelem urulrnazhaf,a benyijrójának
telcfaxszámát vagy elektoni}us levélcímét,illewe kézbesítésimegbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elekuonikus levélcímét,

Indokolás
A \,ílasztási eliálásiól szóló 2013. évi )O(XVI. törvény (a továbbjakban: Ve,) 318.
§-a értelmében,
a.hcJyi váJasztási iroda áltál ellenórzdtt a]ár óív alapján a nemzetiségl kéóviselJ
,elöltet a Helyi
VaLl5ztá5i B,zottság veszi nyilvántartásba.

Borsodbóta Helyi Választási Bizottsá$ 2019. szeptembet 05-i iiléséna 10/2019, (Ix,05,) számú
hatátozaáva7 Yáíad| Géz^
RoMA PoLGÁRJoGI MoZGALOM B_A-Z MEGYEI

SZERVEZETE

roma nemzetiségi képviseló jelöltiét nyilvántaitásba vette.

Á

Nemz_eti_Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011, évi CI,XXIX. töívény
5ó, §
(2) és (3) bekezdesében és a 242.
(2)
bekezdésében
fo1!^|lAk
a
B3/2019.'számi
§
harározatanak melléklerében meghaúrozra a ielólL,áüráshoz sztikséges^I^pjáLn
ajánlisok számát,

Botsodbóta településen a nemzetiségi névjegyzék alapján 5 f6 toma nemzetiségi váIzsztópoIgát
ajánlata szükséges.

H^táíoz^tát a Ve, 318, §-ában biztositott jogkörében hozta meg, frgyelemmel
Bizotts^E 183 /2019. számú határozatára.

Á jogorvoslati lehetóségtól (fellebbezés ) a Ve. 2 21-224.§

aJ

^l^Pj^ ^dott

a

Nemzeti Vá]asztási

tájékozt^tást.

Borsodbóta, 2019. szeptember 05,

űo^r/

BORSODBÓTA HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
3658 Borsodbóta, széchenyi út 42,

Iktatószám: Bor l 812-13 D019.

Tárry| vadászi Gábor Tibor roma nemzetiségi képviselő jelölt
nyilvántartásba Yétele

HATÁROZAT
Borsodbóta Helyi Válasáási Bizottsága Borsodbóta Községben a nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2019. október 13. napjfua kitúzött válasáásáía Vadá§zi GáborTibor (1989.03.26.
) dolsodbóta, Rákóczi út 102. ;zám alatti lako§t RoMA PoLGÁRJocI MoZGALoM BA-Z MEGYEI SZERVEZETE roma nemzetiségi képviselő jelöltként nyilvántartásba veszi.
Határczat ellen jogszabályséttéste hivatkozással fellebbezés nyújtható be a Terüeti Váasztási
Itodához (3525 Miskolc, Városház tét 1. ) A fellebbezést úgy keü ben},uitani, hogy az legkésóbb a
hatátozat meghozatalából számított harmadik napon megétkezzen h^tátoz^tot hozó Helyi
^
Választási Biztossághoz, (3ó58 Borsodbóta, S zéchértyiít 42. ) mely mellett a Borsodbótai Helyi
választási Itoda múkódik.

Á fellebbezést váIasztásra iártyadó

1ogszabály, illetve a válaszás és a,lálasztási, eljárás alapelveinek
megsértésére(a tor,ábbiakban együn: jogszabálysétés) hivaüozással a kózponti névjegyzékben
szercpló választópolgár, jelöIt, jelötó szervezet, tol,ábbá az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiségnélküLi szen-ez€t nyújthat bc.

Á fellebbezést iásban

személyesen, Ievélben, telefaxon vagy elekttonikus levélben eljuttatva -

lehet

ben|ritani.
Á fel]ebbczésnck tartalrnaznia kell
- a jogszabályséttés megjelölését,
- a jogszabályséttés bizonyítékait,

-

a bentníjtójának nevét, lakcímét§zéküelyét) és - ha a lakcímétól (széLüelyétól) eltét - postai

ótesítési címét,a benyújtójának szemé\i azonosítóját, illetve ha a kiilfóldön éló, magyarországi
lakcímmel nem tendelkezó váIasztópolgáí nem rendelkezik szemé\i azonosítóval, a magyat
áüampolgánág.át igazoló okiratának tipusát és számát, vagy jelöló szervezet vagy más szetvezet
esetében a bítósági nyilvántattásba-vételi számát. A kételem tarta\mazhatjz benyíjtójának
telefaxszámát vagy elektronüus levélcímét,illetve kézbesitésimegbizottjának nevét és
relefax:zámár,;agy elekuoni,kus levélcimet

Indokolás
A r.álasztási eljátástól szóló 2013, évi XXXVI, tórvény (a továbbiakban: Ve.) 318. §-a éttelmében,
a helyi választási Loda által ellenórzótt ajánlóív alapján a nemzetiségi képviselő jelöltet a Hell
Választási Bizottság r.eszi nyilr.ántartásba,

Botsodbóta Helyi Válaszuísi Bizottsága 2019, szeptember 05-i uléséla 11/2019, (IX,05) számú
batátozatávalYalászí Gábor Tibor RoMA PoLGÁRIoGI MoZGALoM B-A-Z MEGYEI
SZERVEZETE toma nemzetiségi képviselő jelólúét nyi-lvántettásba vette.

Á Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogiról szóló 2011. évi CL)CfiX. tötvény 5ó. §
(2) és (3) bekezdésébeíés a 242. § (2) bekezdésében fog].Itak álapjáfl a '183/2019. számú
hatátozatának mellékletében heghatátozta a jelöláűtáshoz

szükséges ajánlások számát,

Borsodbóta településen a nemzetiségi névjegyzéka|apján 5 fó toma nemzetiségi választópolgár
ajánlata szükséges.

Ve, 318. §-ában b;tosított jogkótében hozta meg, figyelemmel a Nemzeti Vá]asztási
Bizottság 183 / 2019. számí hatátozatára.
HatÁtoz^tát

a

A jogotvoslati lehetóségról (fellebbezés ) a Ve. 221-224.§-d dapiát

Botsodbóta, 2019. szeptember 05,

adott !ájékoztatást.

BORSODBÓTA HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁC
3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42,

Iktatószám: Borl 812-15 l20l9,

Tárry:

Seres

Ádám roma nemzetiségi képviselő jelölt
nyilvántartásba véteIe

HATÁROZAT
Borsodbóta Helyi Választási Bizottsága Borsodbóta Községben a nemzetiségi önkormányzati
képviselök 2019. október 13, napjára kitűzött váasáására Seres Ádám (1995.0'7.26- )
Borsodbóra, Kossuth utca ]5. szim alani lakosl ,,LLrNco DRoM* oRSZÁCos clcÁNY
ÉnoprvÉoBt-uIÉsporcÁru sZövETsÉG loma nemzetiségi képviselő jelöltként
nyilvántartásba ve§zi.
Hatátozat el]en jogszabáIysértésrc hivatkozássel fellebbezés nyújüató be a Területi Válaszási
Itodához (3525 Miskolc, Vátosház tét 1. ) Á fellebbezést úgy kell benlrrjtani, hogy az legkésóbb a
hatátozat meghozatalából szárnított hatmadik napon megérkezzel a haátozatot hozó Helyi
VáIasztási Biztossághoz, (3ó58 Botsodbóta, Széchéttyiút 42. ) mely mellett a Botsodbótai Helyi
választási Iroda működik.
fellebbezós t választásra irányadó jogszabáy, illetve a válas zás és a válaszási eljátás alapelveinek
megsértésére(a továbbiakban együa: jogszabálysétés) hivatkozással a központi névjegyzékben
szerepló váIasztópolgát, jelölt, jelóló szetvezet, továbbá az ügyben érintett teffiészetes és jogi
sz€méIy, jogi szeméIyiség néIküli szerezet nlnijthat be.

Á

A fcilebbezést ításban -

személyesen, levélben, telefaxon vagy elekttonikus levélben eljuttatva -

lehet
bcnyújtani.

A fellebbezósnek tartalínaznia kell
- a jogszabáIysértés megjelölését,
- a jogszabáIysértés bizonyítékait,

- a benltjtójának nevét, lákcímét §zékhelyét) és - ha

a lakcímét6lGzékhelyétóD eltéi - postai
étesítésicímét, benlrritójának szeméIyi ázonosítóját, illetve ha a külföldön éló, magyarorszagi
lakcímmel nem tendelkezó választópolgár nem íendelkezi} személyi azonosítóva|, a magyat
áIlampolgátságát igazoló okiratának tipusát és számát, vagy jelöló szewezet vagy más szeívezet

a

esetében a bírósági nyilvántattásba-véteü számát, A kételem t^t^kí\^zh^ia beny.ujtójának
telefaxszámát vagy €lektíoni]<us levélcímét,illerve kézbesítésimegbízottjának nevét és
tclefaxszámát vagy elekttonikus levélcímét.

Indokolás
,{ váIasztási eliátástól szóló 2013. évi XXXVI. törény (a továbbiakban: Ve,) 318, §-a értelnében,
a helyi választási itoda által e enórzött aiánlóív alapján a nemzetlségi képviseló jelöltet a Helyi

Választási Bizottság veszi nyilvántattásba,

Borsodbóta Helyi VálaszLlisi Bizorr§ága 20lr, szeprember 05

i

ii]éséná

l3/20lO, [X,05,) számú

Ádám ,,LLrNGo DRoM' oRSZACos CIGANY FRDEKVEDELMI Es
PoLGÁRI SZÖVETSÉG roma nemzetiségi képviseló jelöltjét nyilvántartásba vette.
harározarával Seres

évi CDO(IX, törvény 5ó, §
alapján
a 183/2019. számíl
foglaltak
(2) és (3) bekezdésében és i 242. § (2) bekezdésében
hatátozatának meüékletében meghatátozta a jelöluíütáshoz szűkséges ajánlások számát.

Á Nemzeti

VáIasztási Bizottság a nemzetiségek |ogairól szóló 2011.

Borsodbóta telepiilésen a nemzetiségi néviegyzékalapjátt 5 fó toma nemzetiségi választópolgát
ajánlata szükséges.

H^táíoz^tát

a

Ve, 318. § ában biztositott iogkötében hozt" meg, figyelemmel

a

Nemzeti Vá]asztási

BizottsáLg 183 /2019. számú hatátozatá.ra.

A jogowoslati lehetóségtól (fellebbezés ) a Ve.221 224.§-at alapiál adoft tájékoztaást,

Botsodbóta, 2019. szeptember 05,

{o""oaoor9

BORSODBÓTA HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
3658 Bo§odbóta, Széchenyi út 42,

Iktatószám: Borl 812-1412019.

Tárry: §zitai Béla roma nemz€ti§égi képvi§elő jelölt
nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT
Borsodbóta Helyi választási Bizottsága Borsodbóta Községben a nemzetiségi önkormányzati
október 13. napján kitúzöft válasáására sátai Béla (1982.02.24. )
Borsodbóta, Kossuth utca 15. szám alatti lakost ,,LUNGo DRoM" oRsZÁGos CIGÁNY
ÉnoprvÉoBruÉspor,cÁpu SZÖVETSÉG loma nemzetiségi képviselő jelöltként
nyilvántartrásba veszi.

képviselők 2019.

Határozat ellen jogszabáIysértésre hivat}ozással fellebbezés nyujtható be a Teriileti Választási
Irodához (3525 Miskolc, Városház tér 1, ) A fellebbezést úgy kell beny,ujtani, hogy az legkésóbb a
hatátozat meglozatalábóI számított hatmadik napon megérkezzen a hatátozztot hozó He\i
Választási Biztossághoz, (3ó58 Boísodbóta, széchényiít 42. ) mely mellett a Botsodbótai Hell
váIasztási ltoda múködik.

A fellebbezést választásra iányadó jogszabály, illetve a váIásztás és a válzszási eljátás alapelveinek
megséttésére(a további2kban eglütt jogszabályséttés) hivatlozással a központi névjegyzékben
szetcplő választópolgár, jelölt, jelöló szerezet, továbbá a? ügyben édntett természetes és jogi
személy, jogi személyiségnéIkiü szewezet ny,Lljthat be,

A feüebbezést írásban lehet

személyesen, levélben, telefaxon vagy elektionikus levéIb€rr eliutta§,a -

benlujtani.
Á fellebbezésnek tattaLmaznia kell
- a jogszabálysértés megjelöIését,
- a jogszabálysétcés bizonyítékait,

-a

benyujtójának nevét, lakcímét(zékhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétőI) eltét _ postai
étesitési címét,
beny.rijtójának személyi azonosítóját, illetve ha a küföldön éIó, magyarországi
lakcímmel nem tendelkezó váJasztópolgát nem rendelkezik személyi azonosítóval,'a magl,ar
állampolgátságát igazoló okitatának típusát és számát, vagy jelöIó s4el:vezet y^gy más szervezet
esetóbeíl a bírósági ítyilvántaitá§ba-vételi szátnát.
kérelem r"tú,kn^zh^l)a beflIrjtóiáítak

tel€faxszámát

a

A

vagy eleküonikus levélcímét,illewe kézbesitésimegbízottjának nevét és

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,

Indokolás
A választási eljátástól szóló 2013. évi X)L§L töwény (a továbbiakban: Ve) 318,
§-a értelmében,
a,hclvi válaszúsi Loda á|tal ellelőnött ajállóív alapján a nemzetiségi képvise16 j€löltet a Helyi
Választási Bizottság veszi nyilvántattásba.

Borsodbóta Helyi Választási Bizortsága 2019, szeptember 05-j, nlésénz 12/2019, (tX,05,) számú
hatátozatával Szitai Béla ,,LUNGO DROM" ORSZAGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES
PoLGÁRI SZÖVETSEG roma nemzetiségi képviseló jelöItjét nyilvántaíiásba vette.

Á Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011, évi CDCüX. tö§ény 56. §
(2) és (3) bekezdésében és a 242. § (2) bekezdésében fogJaltak dapián a 1,a3/2019. számú
hatáiozatának m€llékl€téb€n

rn€ghatáiozta

a

ielöIáütáshoz

szükséges ajánlások szátnát,

Botsodbóta telepiilésen a nemzetiségi névjegyzékalapján 5 fő roma nemzetiségi választópolgár
ajánlata sziikséges,

H^tiloz^tát a Ve. 318. §,ában biztosított jogkóiében hozta meg, figyelemmel
BlzottsáE 183 / 2019, számí hatátozatáta.

a

Nemzeti Választási

A jogorvoslati lehet6ségtól (fellebbezés ) a Ve.221,224.§-ai alapiál adott tájékoztatást,

Borsodbóta, 2019. szeptember 05,

clnök
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BORSODBÓTA HELYI VÁLA§ZTÁSI BIZOTTSÁG
3ó58 Borsodbóta, széchenyi út 42.

Iktatószám: Bor/ 812-1ó/2019.

Tár§|: váradi Erik roma nemz€ti§égi képviselő jelölt
nyilvántartá§ba vétele

HATÁROZAT
Bonodbóta Helyi Választási Bizottsága Borsodbóta Községb€n a nemzetiségi önkományzati
képviselök 2019, október 13. napjára kitűZött válasáá§fua Váradi Erik, (1996.02,15. )
Borsodbóta, Rakóczi út 9l. szám alatti lakost ,,LUNGo DRoM" oRsZAGos CIGANY
ÉRDEKVÉDELMIÉspolcÁru SZÖVETSÉG roma nemzetiségi képviselő jelöltként
nyilvántarüísba veszi.
Határozat ellen jogszabáIyséttéste hivatI<ozással fellebbezés nlrrjtható be a Terüeti Választási
Irodához (3525 Miskolc, Városház tét 1. ) A fellebbezést úgy kell benyijtani, hogy az legkésóbb a
határozat meghozatalából szárnított hatmadik napon megjrkezzen a hatatozatot hozó Helyi
Választási Biztossághoz, (3ó58 Botsodbóta, S zéíhénylít 42. ) mely mellett a Botsodbótai Helyi
választási Itoda működik,

Á fellebbezést választásra

irányadó jogs zabály, üerve a váaszás és a válaszási eliátás alapelveinek
megsétésérc(a továbbiakban együtí jogszabályséítés) hiwatkozással a közpoÁti névje§zékben
szetcpló választópolgát, ielólt, jelöIó szefi.ezet, továbbá az ügyben érintett természeres és jogi
személy, jogi személyiségnélküli szen ezet nlnrjüat be,

Á fellcbbczést ításban - szeméIyesen,

ler.élben, telefaxon vagy elektonikus levélben eljuttawa ,

lehet

benlrjtani.
A fellebbezésnek tartalínaznia kell
- a jogszabálysértés megjelölését,
- a jogszabálysértés bizonl.itékait,

- a benyijtójának
éítesítésicírnét,

a

és ha a lakcímétól §zéknelyétól)

nevót, lakcímétGzékhelyét)

benl,ujtójának személyi azonosítóját, illetve ha a kiilföldön

eltér - postai

éló. magyarországi

lakcímmel nem tendelkezó választópo§át nem rendelkezik személyi azonosítóval, m^gfaí
^
állampolgátságát igzoló okiratának típusát és számát, vagy ielöló szervezet vagy más szervezet
esetében a bírósági nyilvántattásba-véteü számát. Á kételem wl^kn^zh^i^ benyijtójának
telcfaxszámát vagy elekttonikus levéIcímét,illetve kézbesítésimegbízottjának nevét és
relefarszamlt vag1, e)ektroniku. Icvélcrmér,

Indokolás
A váIasztási eljárásról szóló 2013. évi X)O§/l. törvéíy (2 továbbiakban: Ve,) 318, §-a értelínében,
a helyi váIasztási itoda atal e[enőfiött ajánlóív alapján a nemzetiségi képvise16 ielöltet a HeIy
Választási Bizottság veszi nyilvántatásba.

Botsodbóta Helyi VáIasztási Bizottsága 20]9. szepteínbet 05-i iiLlésén a 14/2019, (IX,05,) számú
hatátozaával Vátadi Erik ,,LUNGo DRoM" oRSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉiDELMIÉs
PoLGÁzu sZÖvETsÉG roma nemzetiségi képviseló jelöltjét nyilvántaításba vette,

Á Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogalLróI szóIó 2011. évi CLXXIX. töfvény 5ó. §
(2) és (3) b€k€zdésében és a 242. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a, 183/2019. számít
határozatának mellékletében meghatáto?ta a jelölcíütáshoz szűkséges ajánlások számát.

Borsodbóta telepüIésen a nemzetiségi névjegyzék alapján 5 fó roma nemzetiségi vá|asztópdgár
ajánlata szükséges.
a Ve. 318, §-ában biztosított jogkötében hozta meg, figyelemmel
Blzotrság 183 / 2019. saárrrú h^t^toz^táfl.

H^tárcz^tát

a

N emzeiYálasztási

A iogorvoslati lehetóségtól (feuebbezés ) a ve. 221-224.§-at alapjál adott tájékoztatást,

Borsodbóta, 2019, szepternber 05.
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BORSODBÓTA

HEL\.I VÁLASZTÁSI BIZOTT§ÁC

3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.

Ikt.tószám:

Bo

812-17?019,

Tárry: Gulyás Dávid roma nemzeti§égi képvi§eló jelölt
nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT
Borsodbóta Helyi választási Bizottsága Borsodbóta Községben a nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2019. októbel 13. napjára kitűzött válasz!ísára Gulyás Dávid. (1999.12.16. )
Borcodbóta, Kossuth utca 15. szíin alatti lakost ,,LtlNGo DROM" oRsZAGos CIGANY
ÉnoprvÉoBI-vIÉSPoLGÁzu SZöVETSÉG roma nemzetiségi képviseló jelöItként
nyilvántartásba veszi.
Határozat ellen jogszabálysértésre luvatkozással fellebbezés nyújtható be a Terüeti Választási
Itodához (3525 Miskolc, Vátosház tet 1. ) Á fellebbezést ugy kell benluitani, hogy az legkésóbb a
h^táíoz^t ríleghoz^t^ából számított harmadik napon rnegérkezzen a hatátozatot hozó Helyi
Választási Biztossághoz, (3658 Botsodbóta, Széchényiítt42.) me\ melletta Botsodbótai He\i
választási lrcda múködik.

Á fellebbezést vá|zsztástz

itártyadó jogszabály, illewe a válaszús és a váIasztísi eljátás alapelveinek

megséttéséte(a továbbiakban együtt| jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben
szcrepló választópolgár, )elöIt, jclöI6 szerwezer, továbbá a2 űgyben éíintetttermészetes és jogi
személy, jogi személyiségnélküli szervezet nlrrjthat be,

Á fellebbezést írásban -

szeméIyesen, levéIben, telefaxon vagr elekttonikus levélben eljuttatva

lehet

benlljtani.
A fellebbezésnek tattalmaznia kell
- a jogszabálysértés megjelólését,

- a jogszabályséttés bizonyítékait,

- a benyuitójának nevéq lakcímét§zékhelyét) és , ha a lakcímétól (székhelyétó) eltér -

postzLi

a benlujtójának szemé\i azonosítóját, illetve há a kiilfóldön éló. magyatonzági
lakcímmel nem rendelkezó választópolgát nem rende]kezi} szehayi azofiosítóva|, a ma,gyar
áUampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelőlő szewezet vagy más szervezet
esetében a bírósági nyilvántartásba-r.ételi számát, A kételem tarta|nazhaqa ben},ujtójának
telefáxszámát vagy elekttoni}us levélcímét,illetve kézbesítésimegbízottjának nevét és
éttesítésicímét,

tclefoxszámár vagy elekrroni-kus ler élcimér,

Indokolás
Á választási eljárástóI szóló 2013. évi ]O(XVL törvény
a helyi választási

ioda

(a továbbiakban: Ve) 318, §-a éttelmében,
által ellenótzótt ajánlóív alapján a nemzetiségi képviseló jelóltet a Helyi

Választási Bizottság veszi nyilvánattásba.

Botsodbóta Helyi VáIasztási Bizottsága 2019. szeptember 05-i iiLlésén a 15/2019, (IX.05.) számú
haározataval Szitai Bé]a ,,LLrNGo DRoM" oRsZÁGos CIGÁNY ERDEKVpoBLrrar Es
PoLGÁRI sZÖvETsEG roma nemzetiségi képviseló jelöttjét nyilvántartásba vette.
Á.Nemzeti.Választási Bizottság a nemzetiségek )ogütól szóIó 20'!L évi CDO X, törvény 56.
§
'számíl
(2,és (3) bekezdésébel és a 242. § (2) bekezdésében foglaltak alapjáo a 183
/2019.
hatátozatának mellékletében meghatátozta a jelöltáütáshoz szükséges ajinlások szánát.

Bomodbóta teleptilésen a nemzetiségi névjegyzékaIapján 5 fó roma nemzetiségi választópolgát
ajánJata sziikséges,

Határozatát a Ve. 318, § ában biztosított jogkörében hozta meg, figyelertrmel a Nemzed Választási
Bizottság 183 /2019. számí h^tátol^táí^.

A jogotvoslati lehetóségtóI (feüebbezés

) a

Ve, 221 224.§-a:, a|apján adott iáiékoztatást.

Borsodbóta, 2019. szeptember 05,

ffi§t
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BORSODBÓTA HELYI VÁLASZTÁSI BlZOTTSÁG
3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42,

Iktatószám: Bor/ 812-18/2019.

Tárry: Berki Béla roma nemzetiségi képvi§elő jelólt
nyilvántartá§ba vét€Ie

HATÁROZAT
Bolsodbóta Helyi vála§zLási Bizottsága Borsodbóta Köz§égben a nemzetiségi önkormrányzati
képviselók 2019. október 13. napjfua kitűzött vála§áá§ára Berki Béla. (19ó3.08.01. )
Borsodbóta, Széchenyi út 9 1
sám alatti lakost ,,LUNGo DRoM" oRsZAGoS CIGANY
ÉnoErvÉoervIÉsPoLGÁzu SZöVETSÉG roma nemzetiségi képviselő jelöltként
nyilvántartásba veszi.

.

Határozat eüen jogszabályséttéste hivatkozással fellebbezés nyú|drató be a Tetiileti Vá]asztási
Irodához (3525 Miskolc, Vátosház tét 1. ) A fellebbezést úg1 kell benyrijtani, hogy az legkésóbb a
haározat meghozatdából számított hatmadik napon megérkezzen a haátozatot hozó Helyi
VáIasztási Biztossághoz, (3658 Botsodbóta, Széchérry|ít42. ) mely mellett a Borsodbótai He\i
választási Itoda működik.

Á fellebbezést választásra

irányadó jogszabály, illetve a válaszás és zválaszási el)árás alapelveinek
megsértésére(a továbbiakban együtl jogszabálysértés) hivatkozással a kózponti névjegyzékben
szetepló választópolgár, jelólt, jelöló szeí.ezet, továbbá az ügyben éiintett tetmészetes és jogi
személy, jogi személyiségnélkűJi szen,ezet nyíjüat be,

Á feüebbezést írásban ,

személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eliuttatva -

lehet
benyújtani,

Á fellebbezésnek tartalmazrua kell
- a jogszabálysértés megjelöIését,
- a jogszabálysértés bizonyítékait,

-a

benyuitó!ának nevét, ]akcímét§zékhelyét) és - ha a lakcímétól (székhelyétó) eltér - postai

a benl,ujtójának személyi azonosítóját, illetve ha a küföldón é16, magyatotszágs
lakcímmel nem íendelkezó vál,asztópolgát nem lendelkezik személyi azonosítóval, a magyat
áIlampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelöló szervezet vagy tnás szeivezet
es€téb€n a bfuósági nyih,ántartásba vételi számát, Á kérelem tartalmazhatja beít)nritójának
teleíaxszámát vagy elekttonikus levélcímét,illetve kézbesítésimegbízottjának nevét és
teleíaxszámát vagy elektoni]cus levélcímét.
értesítésicímét,

Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013, évi \)o(Vl, törvény (a továbbiakban: Ve.) 318, §-a értelmében,
a helyi váIasztási itoda áItaI ellenőnőtt alán|óív alapján a nemzetiségi képviseló |elöltet a Helyi
Választási Bizottság veszi nyilvántattásba.

Borsodbóa Helyi választási Bizottsága 2019. szeptember 05-i iiléséna 1ól20l9, (IX,05,) számú
hltfuozatával BitkiBéla,,LLINGó DRoM' öRsZÁGos clGÁNY ERDEKVÉDELMI És
PoLGÁRl SZÖVETSEG roma nemzetiségi képviselő ielöltjét nüántaltásba Yette,

A Nemzeti Váüsztási Bizottság a nemzetiségek jogaiíól 5zolo2011,évi CIXXIX, törvény 56, §
(2) és (3) bekezdéséb el és a" 242. § (Z) Üekezdésébenfoglaltak alapján a. |83/2019, szárnú
hátároraúnak mellékletébeímeghátáIozta a jelöltáütáshoz

Borsodbóta telepúlésen a nemzetis

ég1 léljegyzékalapiátt

szükséges ajállások számát,

5 fó toma nemzetiségi választópolgár

ajánJata szúkséges,

H^t^toz^tát a ve, 318. § ában bitosított iogkörében hoztá rn€g,
Bizottság 183 / 2019. számú hatátozatára.

Á jogorvoslati lehetóségóI (feüebbezés

Egyelemmel a N€mzeti

Választási

adott tájékoztatást,
) a V e. 221 224.§-at abpján

Botsodbóta, 2019. szeptembet 05,

ho,tt
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