
Kivonat Kunhegyes Város Helyi Választási Bizottsága 2016. november 02-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

2/2016.(XI.02.) Helyi Választási Bizottsági határozat
a települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának elmaradásáról és a Kunhegyesi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat megszűnéséről

Kunhegyes Város Helyi Választási Bizottsága Kunhegyes Városában a ROMA települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 
időközi választásának elmaradása és a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megszűnése tárgyában meghozta a 
következő 

h a t á r o z a t o t:

Kunhegyes Város Helyi Választási Bizottsága megállapítja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Njtv.) 63. §-a alapján, hogy Kunhegyes Városában a ROMA települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 
2016. december 04. napjára kitűzött időközi választása jelölt hiányában elmarad.

Kunhegyes Város Helyi Választási Bizottsága a fentiek alapján megállapítja, hogy az Njtv. 74. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 
Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. december 04. napján megszűnik

A Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közlését Kunhegyes Város Önkormányzata hivatalos honlapján 
( ) és a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján.www.kunhegyes.hu

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottsághoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) címzett, illetékmentes 
fellebbezést lehet benyújtani – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott 
határozata ellen – az e határozatot hozó Helyi Választási Bizottságnál (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.; e-mail: 
hivatal@kunhegyes.hu, fax (59) 326-057). Fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A fellebbezést úgy kell 
benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. november 05-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: a fellebbezés 
alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – a postai értesítési címét, 
a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a Magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét.

Kmf.

 Baranya Pálné s.k. Munkácsy István s.k. Kovácsné Lázár Elvira s.k.
 HVB elnök HVB elnökhelyettes HVB tag

 Dr. Pénzes Tímea s.k.  Barta Ferenc s.k.
 jegyző, HVI vezető  aljegyző, HVI vezető helyettes

A kivonat hiteléül:
Kunhegyes, 2016. november 2.

Barta Zsanett
jkv.

A nyár elején előzetesen közzétett tanfolyamok közül 
elérhető közelségbe került a mezőgazdasági vontató vezetői 
képzés lehetősége. E kategória jogosítja fel a gépkezelőt arra, 
hogy fekete rendszámos erőgépet vezessen, melyhez 2 darab 
nehéz pótkocsi is kapcsolható. 

A tanfolyamra jelentkezni lehet személyesen a (Karcagi 
Szakképző Centrum Nagy László Szakképző Iskolájánál 
(Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17.) Kelemen József 
igazgatóhelyettes úrnál, szerdánként 8.00 és 16.00 óra között.

A jelentkezéshez szükséges iratok:
 személyi igazolvány
 lakcímkártya
 iskolai végzettséget igazoló okmány (min. feltétel 8 

általános iskola befejezett eredménye)
 korábban szerzett vezetői engedély bemutatása

Jelentkezési határidő:
Meghosszabbítottuk  2016. november 30-ig     

Utólagos jelentkezést nem tudunk elfogadni. 
A tanfolyam kezdési időpontja október vége fele, várható 

időtartama kb. 6 hét. Az oktatási időpontok délutánonként 14-
18 óra közötti időben (elmélet) tartjuk.

Költségvonzata: 
Tanfolyam díj + vizsgadíj (műszaki, vezetés) kb. 200.000 Ft. 

Vezetési gyakorlat 30 óra kötelező.
Egészségügyi oktatási és vizsga díja külön költség, (melyen 

csak azon hallgatóknak kell részt venni, aki semmilyen 
vezetői engedéllyel nem rendelkeznek.) Kb: 15.000 Ft lesz.

A tanfolyam pontos kezdéséről és részletekről minden 
jelentkezőt időben értesítünk.
	 	Kelemen József Széll Imre
	 	igazgatóhelyettes Gazdakör alelnöke


