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A balassagyamati Helyi Velasztesi Bizoftseg Govebbiakban: HVB) Dombi J6zsefet - a Magyarorsz,gi
Nemzeti-, Etnikai Kisebbsagek Erdekvadelmi Egyesiilete jelalaszervezet jeldltjekant - Balassagyamat
telep1l'sen roma nemzetisegi jel1ftkent nyilventaftesha vette.

Ezzel egyidejdleg a HVB a jel1ftet eftesiti 6s a nyituentaftesba vetetfit az igazobst kiadja.

A HVB megelhpitja, hogy a jel1lt v4laszt6jogosults6ggal rendelkezik, Balassagyarmat telep1l4sen a roma
nemzetisegi v6laszt6i jegyzdken szerepel.

A hat4rozat ellen - annak meghozata6t6l szemitoft h'rom (3) napon bet1l- a kdzponti nevjegyzdkben szerepl'
v^bszt6polgAr, jel6lt, jel6l6 szeNezet, tovebbe az 1gyben 

'intett 
termeszetes 6s jogi szemely, jogi szemelyistig

nalkAli szeruezet szemelyesen, levelben a Helyi Vebszt'si Bizoftsegn^l (2660 Batassagyamat, Rekdczi
fejedelem tt 12. szed, blefaxon (06-35-300-782) vagy etektronikus levqlben (bgyamat@profinter.hu),
iogszabelys4ttesre hivatkoz^ssal, illetue a vehsztesi bizottsAg mqtegelqsi jogkdreben hozott ddntese ellen,
illetAkmentesen fellebbezest nyhjthat be a Ndgred Megyei Tertileti Vebszftsi Bizoftsegnak (3100 Satg6hien,
RAk6czi At 36.) cimezve. A fellebbeze$ [gy ke beny'jtuni, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjen 16,00 6raig
me96tkezzen.

lndokoles:

Dombin' Chiken Komelia meghatalmazott 2014. szeptember hO 02. napjen k6fte Dombi J6zsefnek a 2014. 6vi
nemzetisagi dnkolmanyzati kqpvisel6k velasztasan Balassawarmat tetepattesen roma nemzetisdgi
1nkormenyzat kepvisel'ielaftke kfi6n6 nyilventaftesba vetel't a Magyarorsz^gi Nemzeti-, Etnikai Kisebbsegek
Erdekvedelmi Egyestilet jelol' szeNezet jel'ltjekent.

A HVB mege apitotta, hogy Dombi Jozsef nyituenbft1sba vetete irenti keretem a jogszabelyokban bmasztott
kqyelglmenyeknek megfelel, a beielentes ajenbivek Atadeseval t6ft6nt. A jel'lts^ghez sz(iksdges 

'rvenyesajenhsok szama el6i a nemzetisegi nevjegyz'kben szerepl' vehszt6potg6rok E ./o-et,de t;gahbb s f6,
Balassagyamat teleptil'sen a I db ajenbst.

A fentiekre tekinteftel Dombi J6zsefnek a 2014. 6vi nemzetisegi 1nkomenyzati kepvisel6k vebsztesen
Balassagyamat telepal'sen roma nemzetisqgi egy'ni kepvisetdjetOttk^nt tAftend nyilv^ntaftAsba vetete a
rendelkez6 re szben foglaftak szeint megt6ft6nt.

A.haterozat a nemzetis'gek jogairol sz6t6 CLXX\X. t6N6ny SO., 51., az 53. S-a, az 54., az 58. g a, 59. S_a, a
v^lasztesi e\erasrol sz6l6 2013. 6vi XXXVI. bNeny (ovebbiakban: Ve.) 10. S:6n, a 124-127. g-ain, 132. gl-sn, 6
igSgNosktrol sz6l6 tAjekozhtes a Ve. 10. S G) bekezd6s6n, ZZt. $-an, 2ZS. es ZZl. S-ain, a 307/C S e)
bekezd4s c) pontjan, a 317., 318. s-a,n 6s az illetqkekfit sz6t6 1ggo. evi xc t. tdN'ny is.g 121 oexezaes t..1
pontjdn alapul.

A bizofts.eg fti'koztatia a kdrelmez^t, hogy a fetlebbezesnek taftalmaznia kett a fellebbez,s jogatapjet
Aogszabelys'ttesre hivatkozes, illetue a vatasztesi bizottseg meLiegetesijogk'hen hozott d6nt6se), a f;ll;bbezes
benyiitoienak nevet, lakcimet 6zekhetye0 es - ha a lak;imet,l (sz6khelyEt6t) ett6r - postai 6iesit6si cim6t, a
fellebbez's beny,jt6janak szem6tyi azonositoj6t, ittetue ha a katf6td6h eb, magyarcrszagi bkcimmel nem
rendelke.z6 vAlaszt6polgAr nem rendetkezik szem6lyi azonosit1val, a maryar e ampoig1rs6g6{igazot6 okira6nak
upuset 6s szameL vagy iel6l6 szervezet vagy mes szeNezet eseteben a birosegi iyitvAntaiasOi v'teli sz61met. A
fellebbezes taftalmazhatia beny'ibienak telefaxszamat vaw etektronikus rciebim,t, ittet,teg k6zbesit6si
megbizoftjenak nev6t 6s telefaxsz1met vagy etektronikus lev6lcim6t.
A bizottseg . ftiqkoztatia bvebbe a kqrclmez^t, hogy a fellebbezds a vebsztasi bizoftseg hat,rozatenak
meghozatahig visszavonhat6, ugyanakkor a vebszhsi bizoftseg az e[er6st hivatatb't fotytathatj;.
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Balassagyamat, 201 4. szeptembe r 04.
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