HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balas6agyatmat

o.-u,,T'tf/r!!1tr!l;Ll!!|".!i,li!J,'"lnfi,u*u,,
to tten 6 n y i Iv e nta

ft esb a v6te 16 16l

A- balassagyarmati Helyi velaszasi Bizoftseg (tovebbiakban: HvB) Dombin,
chiken Korn'tiet Magyarorszegi Nemzeti', Etnikai Kisebbsag;k Erdekv^detmi iglesiitete jet6tlszervezei
jeia,itj:exent
Balassagyarmat tetepat1sen toma nemzetis1g;jel\ltklnt
Ezzel egyidejfileg a HVB
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6s a nyituentaftesba v6telr6t az igazohst kiadja.

velaszt6iogosultsaggal rendetkezik, Balassagyarmat tetepiilesen
--

szerepet.
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A haterozat ellen

- annak meohozatal^.t6l sz.emitott h6.rom (3) napon beliil- a k,zponti n^ujegyz'kben szereptl
ve.lasztopober, iel6tt, iet6t6 sz.-ervezet, tovebbe az iigyben tiriittei
armeszetes 6s jogi szem6ty, jogi szem6tyis6g
n6.lkali. sze\ezet szem6rvesen, rev5rben a Heryl'vebsztesi

aiziusagnat eaao e"b""6gy;.it, iaxocri
fejedelem 0t 12 szad. terefaxo.n pa-as-soolzaz1 vigy- ereitronixus rev'rben
(bgyamat@profinter.hu),
-iii"gaesi
jogszab1lyseft1sre hivatioz1ssat, i
jogklreben hozott d6nt6se erun,
gttle a 1,atas1tig7 tniii"ai
illetekmentesen feltebbezest nvhithat.be.a
Megyei ri"ruieli iatasztaii -aizousagnat< letoo dibot"rtar,
Rekdczi 0t 36.) cimezve. A fert;b-bez6st igy \6grad
kei tenyrliini, nogy i) zot+. szeptember h6 07. napjen 16,00 6nig
megerkezzen.

Indokoles:
Dombine chiken Komatia 2014 szeptember h6 02. napj'n k6fte a 2014.
6vi nemzetislgi ,nkomlnyzati
kepvisetok velasztesen Batassaovarm.at.te.lepilte2en_pI1a iemzetisigi
an*ormanyrati iepiiiiiqetaiiiei]"ia,tena
nvituemaftesba vdtetdt a Maoviorszdgi Nemzeti-, etriii
Erdekv1detmi Egyesatet jet6t6 szeruezet
jel1ltjekent.

i"iiiiesl,

HvB
l.tamasztoft
.m:qelbpitotta, hogy Dombine chikgn Komatia nyilventaft|sba vetet iftinti k1rclme a jogszabetyokban
kduetelmenyeknek megfelel. a beielentes alanniiex iiiasarat t6ft6nt.
A jel(ittslghez szrkseges
ervenyes aje asok sz6ma er6i a nemzetis1gi n1ujegyz6kben
szereprT vebszt6pobaro*b u-at,je igiiioi,b s ra,
Balassagyarmat telepatqsen a I db aienast.
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fentiekre tekintettet Dombine chikan Kornerenak a 2014. 6vi
nemzetislgi ,nkormenyzati k6pviset6k
.roma nemzetis gi egyeii nlpvisaapdt*ent taiei|-ii1naii,tasou
v6tele a rendelkez' reszben foglaitak szeint
megt6tt6nt.
ve.taszftsan Balassagyarmat telepiiF-sen

nem.z.etis.6gek iogairot.s^1oj:.9Lxxx t6N6ny
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{ari,
JogoNostahdr sz6r6 ftj'koztat^s a tlg 10 s p) b;kezdes6n, zzti.
223. 6s 224. }-ain, a 307/p. s e)"
bekezdes c) pontjen, a 317., 31a. g-rn ds a-z itete*enat iiotblgsol 6-an,
eui
xcttt
t6N6ny 33.s G) bekezdes 1.)
pontjAn alaput.
SO., 51.,

s3. S_a, az s4.,

sz6t6 201s.6vi xXXVr. t?rvgnv (tovebSiakban: ie.1 to.

A

bizottsAg
.tejgkozlatja a k6rermez6t, hogy a fettebbezlsnek taftahaznia ke a felebbezls jogatapjat
aosszabatvs'ft'sre hivatkoz1s, iuetu? a. vjJ.a:ztesibuonsas mitliseiii joskltuen hozott ddriiiii-i
riiiio"re"
beny0ibienak nevdt' lakcimet Ezekheue\ es ha a takc'imetdt
iszeinetyeta) efter - postai ettusi6si cimet, a
felebbezes benvijt6janak szenetvi 2zonosita6l,
'ii"iaaa,
irct"i" ii' i
erc, magyarorszagi hkcimmer nem
rendekezo velas,zt6polger nem rendelkezik
i)iio"iloiat,"i'i;gyar
attampobers1get igazot; okira4nak
tj!,y^"s!
vagv ie.l6l6 szervezet vagv
"t"iiiyi
mds szervezet isiieier'Z oirosegi nyitvenbftesba vlteti szemet.
!".:'1tit'.
A
tettebbezes
taftalmazhatia benvIitdiiinak tetefaxszemet vagy etekironikus- teietcimet.
uetateg' *Z)iesnesi
megbizottjenak nev6t 6sietetaxiz1mit vagy etektrcnikus teveEinit - "'
A bizottsag . tai'koztatia bvebbe a.k6rclmez6t, nogy a riiteiiezes a vahsztiisi
bizoftseg hatarozatlnak
meghozatar^ig
visszavonhat6, ugyanakkor a verasztesi6izittszg-;

,tira"t

ninuturb1t forytathatja.

Bala$agyarmat, 201 4. szeptember 04.
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