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HVB

haterozata

Dombin€ Chikan Komatia roma nemzetis6gi jeldltkent
tdde n6 nyilvAntattAs b a v4tel66l

A balassagyatmati szekhelyi Helyi Vebszasi Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) Dombin6 Chiken Korn6lia 2660
Batassagyamat, Hunyadi utca 19/5. szem ahlti lakost - a Nemzeti Roma dsszefoges jel6l6 szervezet

jeldltjekant- Balassagyamat telepuEsen roma nemzetisegi jeldltkent nyituentartesba veszi.
Ezzel egyidejqbg a HVB

a

jeldltet a ddntestil 6ftesiti.

A

HVB megelhpitja, hogy a jel6lt vehszt6jogosuftseggal rcndelkezik, Balassagyatmat tebp1l6sen
nemzefisegi vebszt6i jegyzeken szerepel.

a

roma

A haterczat ellen - annak meghozatahtal szamitoft hercm P) napon bel1l- a kdzponti n4vjegyzekben szerepl6
vebszt6polgat jel6lt, jel6l6 szeNezet, bvebbe az iigyben 6inteft temiszetes 6s./bgi szem6ly, jogi szemelyis4g
nelkhU szeNezet szemelyesen, lev'lben a Helyi VAlasztesi BizottsegnAl (2660 BalassagyarmaL Rek6czi
fejedelem At 12. szem), telefaxon (06-3+30G782) vagy eleKronikus levelben (valasztas@balassagyamatr.hu),
jo$zabelys'ttesrc hivatkozessal, illetue a vAlasztAsi bizoftseg m6degel6si jogkdftben hozott ddntese ellen,
illetakmentesen fe ebbezest nyhjthat be a N6gred Megyei Ter1leti VelasztAsi Bizoftsegnak (3100 Salg6taien,
RAk6czi At36.) cimezve. A fellebbez€st
ke benyijtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6rAig
meg6tkezzen.

'gy

Indokoles:
Dombine ChikAn Komalia 2660 Balassagyamat, Hunyadi utca 19/5. szem ahtti lakos 2019. szeptember h6 04.
napjAn k6fte a 2019. evi nemzetis6gi 6nkomenyzati kepvisel'k vehsztes^n Balassagyamat telep1l'sen rcma
nemzetbagi ankomenyzati kapvisel6jel,ftke fiden6 nyilvtintattAsba vAerct a Nemzeti Roma Osszefog's jel6l6
sz e ruezet j e ldltje kent.

A HVB mege apitotta, hoy Dombine Chiken Komelia nyitvdtntarftsba vetel iftnti kerelme a iogszab'tyokban
temasztoft kdvetelmenyek$ek megfelel, a bejelentes ajenbivek
t6ttent. A jel'ltseghez sz'kseges
ajenasok szAma el6i a nemzetisegi n€vjegyzekben szerepl1
vebszt'polgerok 5 %-6t - de legahbb 5
^tad^sAval
fd
'Nenyes
-, Balassagyamat telep,l4sen a 19 db ajAnl^st.

A

fentiekre tekinteftel Dombina Chik^n Kom4li4nak a 2019. 6vi nemetisegi )nkorm^nyzati kepvisel1k
vebsztesen Balassagyamat telepUl4sen roma nemzetis6gi egyeni kqpvisel6jeldltkent t'ftend nyilvAntattesba
vetele a rcndelkez6 ftszben foglaltak szeint megt'ttent.

A haterozat a nemzetisegek jogairol sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. tdNeny 50. S a) pontja, az 51. S () bekezdes b)
pontja, az 53. $-a, az 54. az 58. S a 6s az 59. S-a, a vAlaszftsi e\emsrol sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdNdny.
Govebbiakban: Ve.) 10. i-en, a 124-127. g-ain, 132. S-an, a jogoNoslatrol szdl6 EjekoztatAs a Ve. 10. S P)
bekezdesen, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdqs c) pontjen, a 317., 318. S-ain 6s az
illetekekrdl sz6l6 1990.6viXC l. tdN'ny 33.5 e) bekezdes 1.) pontjAn alapul.

A

bizoftseg Ejekoztatja a k6rclmez6t, hogy a fellebbez4snek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjAt
(jo$zabAlys6ft6sre hivatkoz^s, i etue a vehszt^si bizofts^g mddegel4sijogk'hen hozott ddntese), a fellebbezqs
beny1jtoj^nak nevet, lakcimet (szdkhely6t) 6s ha a lakcim6t6l (szdkhely'tdl) eft6r postai
cimeL a

-

fellebbez6s beny'jt6j^nak szemelyi azonosit'jeL ietue ha

a kAff'lddn

-

616, magyarcrszegi
hkcimmel nem
'ftesitesi

rendelkezd velaszt6pober nem rcndelkezik szemelyi azonositoval, a magyar e ampoberseget igazol6 okirat1nak
fipuset $ szAmAt, vagy jel6l6 szeNezet vary mes szervezet eseteben a birosegi nyilventaft^sba veteli sz6met A
fellebbezes taftalmazhatja beny'i6jenak telefaxszAmet vagy elektronikus levelcimet, i et6leg kezbesitesi
megbizoftjenak nevet 6s telefaxszemet vagy elektrcnikus bvebim't.
A bizoftsAg 6j6koztatja tovebbe a kerelmez1t, hogy a fellebbezAs a vehszt^si bizoftseg ha6rczahnak
meghozahaig visszavonhat6, ugyanakkor a vehsztesi bizoftseg az elerAst hivatalb6l tolytathatja.
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