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22/2O19.(1X.06.) HVB h a t e r o z a t a
Dombi J6zsef roma nemzetisagi jel6ltk6nt

td ft6 n6 nyilv enb ft esb a v6te I 6 rdl

A balassagyamati sz6khely1 Helyi Valasztesi Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) Dombi J6zsef 2660
Balassagyarmat, Hunyadi utca 19/5. sz6tm alafti lakost - a Nemzeti Roma Osszefogds jeliiti szeMezet

jelaltjekant - Balassagyatmat telepiilasen roma nemzetisegijel'ltkent nyilventaftesba veszi.

Ezzel egyidejnbg a HVB a jeldltet a ddntestdl 6desiti.

A HVB mege apila, hogy a jeldlt vehszt6jogosuftseggal rendelkezik, Balassagyarmat tebp16sen a roma
nemzetisegi velaszt6i jegyzeken szerepel.

A hat4rozat ellen - annak meghozabht6l szemitoft h^rom (3) napon beliil - a kdzponti n€vjegyzekben szerepl6
vAlaszt6polg^t jel6lt, jel6l6 szeNezet, bvebbA az Agyben 

'intett 
temaszetes 6s jogi szemdly, jogi szemelyiseg

n4lk'li szeNezet szemelyesen, levelben a Helyi V6lasz6si BizoftsAgnAl (2660 Balassagyatmat, Rak6czi
fejedelem 0t 12. sz6m), telefaxon (06-3U300-782) vagy elektronikus levelben (valasztas@balassagyarmatr.hu),
jogszabelys€ttesrc hivatkozessal, illetue a v^laszt^si bizottsarg medegel'si jogkdreben hozott ddntese ellen,
ietekmentesen fellebbezest ny'jthat be a NdgrAd Megyei Teriileti Vehsztesi Bizottsegnak (3100 Salg6bien,
RAk6czi 0t 36.) cimezve. A fellebbeza$ Agy ke benyhjtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 oreig
meg6tkezzen.

lndokolas:

Dombi J6zsef 2660 Balassagyamat, Hunyadi utca 19/5. sz6m alatti lakcf. 2019. szeptember h6 U. napjAn k6fte
a 2019. 6vi nemzetisegi dnkomAnyzati kepvisel6k vehsztesen Balassagyatmat telepail'sen roma nemzetisegi
dnkomenyzati kepvisel6jel,ltkent t'tt'nd nyilvenhftesba v6tel6t a Nemzeti Roma Osszefog4s jel6l6 szeNezet
jeloltjekenf

A HVB mege apitotta, hogy Dombi J6zsef nyilvenhft^sba vetel ir4nti kerelme a jogszab'lyokban tAmasztoft
kdvetelmqnyeknek megfelel, a bejelentes aj^nl6ivek etadeseval t6ft6nt. A jel,'ltseghez sztikseges eNenyes
ajAnl4sok szAma el6i a nemzetisegi neujegyzekben szerepl6 vAlaszt6polg1tok 5 %-et - de legal'bb 5 fd -,
Balassagyarmat telepnlesen a 19 db ajenasL

A fentiekre tekinteftel Dombi J6zsefnek a 2U9. evi nemzetisegi dnkotmenyzati kApvisel'k v^laszqsen
Balassagyarmat telepAl6sen roma nemzetisegi eryeni kepvisel6jel'ltkent t6ft6n1 nyituenhrtesba v6tele a
rendelkez6 r€szben foglaltak szeint megtdfte .

A hat4rozat a nemzetisegek jogaircl sz6l6 2011. 6vi ClXXlX. tdNeny 50. S a) pontja, az 51. S () bekezdes b)
pontja, az 53. S-a, az 54, az 58. S a 6s az 59- S-a, a velaszbsi e[eresrol sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t,rveny
(tovAbbiakban: Ve.) 10. $-6n, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogoNoslatrol sz6b tej6kozbtes a Ve. 10. S G)
bekezdAsen, 221. *en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezd's c) pontjen, a 317., 318. S-a,n ds az
ietekekfil sz6l6 1990.6viXC l. toNqny 33.5 e) bekezdes 1.) ponIen abpul.

A bizotts1g tejekoztatja a kerehez6t, hogy a fe ebbez'snek taftalmaznia ke a fellebbezes jogalapjet
(iogszabelys€tt'src hivatkozt^s, illetve a valasztAsi bizofts^g mAbgel,sijogk'tuen hozott ddnt6se), a fellebbezes
benyLjt6jAnak nevet, lakcimet gzekhelyet) 6s - ha a lakcimet6l 6zekhelyet6l) etu'r - postai 6ftesit6si cim6t, a
fellebbez's beny'jbjenak szemelyi azonosit6jAt, illetue ha a kttlfbld'n 6t6, magyamrsz'gi lakcimmel nem
rendelkezd vAlaszt6poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a magyar 6llampolg6rs6g^t igazol6 okirat6nak
fipuset 6s szemaL vagy jel6l6 szeNezet vagy mes szeNezet esetaben a birosegi nyilventaftesba veteli szAmAt. A
fellebbezes taftalmazhatja beny'ft'jenak telefaxsz4mei vary etedronikus levelcimet, illet1leg kezbesitesi
megbizoftjenak nevet 6s telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet.
A bizoftseg tejekoztatja tovAbba a k6rclmez6t, hogy a fe ebbez's a vehszdsi bizottsdg haqrozatAnak
meghozatal^ig visszavonhat6, ugyanakkor a v^lasztesi bizottseg az eljere$ hivatalb'l folytathatja.
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