Az Országos Ruszin Önkormányzat (ORÖ) 2019. január 25-i téves döntését
semmisítette meg a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban 2019. április 17-én
keletkezett végzésével.

Az ORÖ által lefolytatott, alaptalan, sorozatos eljárásjogi hibákkal tarkított méltatlansági
eljárás és az alapvetően tudatlanságból eredő féligazságok szándékos inszinuációja
révén – a ruszin nemzetiségi szószóló, ORÖ vezetése közreműködésével, a
megvezetett ORÖ képviselők útján, a PEB hibás előkészítése segítségével – született
meg azon jogsértő határozat (20/2019. ORÖ Hat.(I.25.)), mely Erdős József országos
ruszin képviselő nem jogerős kizárását eredményezte méltatlansága ???!!! révén.
A hazai ruszinság döntő többsége elítéli ezt az arrogáns, méltatlan eljárást Erdős
József képviselő ügyében, aki eddig is szívvel-lélekkel képviselte és ezen bírósági
döntéssel megerősítve a továbbiakban is képviselni fogja a magyarországi ruszinság
ügyeit nemre, korra, vagyonra való tekintet nélkül.
A hivatkozott bírósági végzés rendelkező része a csatolmányban olvasható. Okulás
céljából az üggyel kapcsolatos részletes tájékoztatást Erdős József képviselő szívesen
ad ruszin és nem ruszin honfitársaink számára személyesen, telefonon, e-mailen stb.
A közelgő nemzetiségi választásokra figyelemmel, a hazai ruszinságnak egyáltalán nem
mindegy, hogy - a fenti méltatlan ügyre való tekintettel is - mely hiteles ruszin identitású
magyaroknak adnak bizalmat a nemzetiségi választók, illetve felelős képviselőkhöz
méltánytalan magatartásuk miatt mely személyeket minősítenek kirekesztő, bomlasztó
hiteltelen magatartásuk miatt a képviselőségre alkalmatlanoknak.
Gratulálunk Erdős József Képviselő Úrnak bátor, igazságszerető kiállásáért!
Omnia vincit ……iustitia.
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Csatolmány:
A Fővárosi
Törvényszék mint
elsőfokú bíróság
102.Kpk.720.007/2019/1
0.
A Fővárosi Törvényszék
a dr. Fülöp László
ügyvéd (1052 Budapest,
Szervita tér 4.) által
képviselt Erdős József
(1078 Budapest,
Nefelejcs utca 61. 2/5.)
kérelmezőnek a dr.
Petkes Emőke ügyvéd
(1138 Budapest,
Népfürdő utca 21/b.
3/15.) által képviselt
Országos Ruszin
Önkormányzat (1147
Budapest, Gyarmat utca
85/B.) kérelmezett
ellen nemzetiségi
önkormányzati
méltatlansági ügyben
előterjesztett kérelem
alapján indult nemperes
eljárásban – tárgyaláson
kívül – meghozta a
következő
v é g z é s t:
A Fővárosi Törvényszék a kérelmezett 20/2019. (I.25.) ORÖ határozatát 2019. január 25-i
hatállyal megsemmisíti.
Az eljárási illetéket az állam
viseli.
Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye
nincs.

