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Az ipolyszagi
.sz'khelya Hetyi vebszt1si Bizottslg (tovilbbiakban: HvB.) Bogden Ern6 Endre 2660
tpotyszag, Dev6r utca 3. szem arafti takost a
- ,,,Nemzeti non" fls"reiijis j"iarc' l)J*"r",
jeriirtjekant - rporyszag terepiit'sen roma nem.zetis'gi jer6rtk6nt
nyituentartesb-a

viszi.

Ezzel egyidej leg a HVB a jetAttet a dAntesr,t eftesiti.
A HVB meg'llapitja, hogy a jer1tt v1taszt6jogosutts1ggar renderkezik, tporyszag 'n,n,piiasen
a roma
nemzetisegi vehszt'i jegyzeken szerepet.
A hatdrozat ellen.- annak meghozataht1t szemitott harom (3) napon beftita kozponti nevjegyz kben
s:elepto valg?z!6pober, ier1rt, ier6r6 szeNezet, tov6bb6 az igyben 6rintett termlszietes
es hgiiiemety,
jogi szemetviseg n6rkili szeNezet szemeryesen, tev€rbeh' a Hetyi vahsziisi
eiiuiiirZi-rzaao

F6 0t 36. sz6m), telefaxon (0G3r300_782), vagy elektronikus" teveben
(v1l?sztlt99algssagyarmatr.hu), iogszab,rys'rtisre hivatkozessar, ittetve a vebsz^si
bizoftseg
me egel'si iogkareben hozott dont'se etlen, ittetekmentesen fe ebbezlst nyajthat be a N6grai uegy",
Teriileti V^lasztasi Bizoftsagnak (3100 satg6tarjan, R6k6czi itt 36.) cimeive. n tetteniiieil
rtgy ke
beny'jtani, hogy az 2019. szeptember h6 Og. napjen 16,00 6reig meg,rkezzen.
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Bogden Ern6 Endre 2660 lpolysz1g, D6ver u,cit 3. szem atafti lakos 201g. szeptember
h6 0s. naplan
kefte a 2019 6vi nemzefisegi
kepvisel1k vehsztesen eolyizag telepijllsen roma

'nkormenyzati t6ften6 nyituenhrasba v6iet6{ a ,,triemzeti
ytnzetlsegi 1nkormenyzati kepviset'iel1ttk'nt
(JsszetogasletatO szeNezet jel6ltjekenL

Roma

I.HVB l1?.s?!aei!?fta, hogy Bogd6n Ern6 Endre nyituanbftesba ved i4enu k6rerme a jogszabatyokban
temasztoft kovetelmenyeknek megfelel, a bej. entes ajenbivek ebdeseval tafteni.'A jelatis^gnez
szakseges 6Nenyes ai6n16sok szema ercri a nemzetisegi neujegyzekhen szerepl, vatasziopoigaro*
S
%-et - de legaabb 5 fO -, tpotysz()g tetepijbsen az E db ajdnt6si.

A lentiekre tekinteftel Bogddn Ern6 Endr6nek a 2019.6vi nenzetiFegi ankormenyzati

k6pviset6k

velasz6sen lpolyszag telepal'sen roma nemzetis6gi egyeni kepviset'jltOttk1nt t6rt6n6 nyitvilntaftdsba

vebb

a rendelkez' reszben foglaltak

szeint megt1ftent.

A haftrozat a nemzetisegek jogair6l sz6l6 CLXoX. t6N6ny 50. S a)
pontja, az 53. g-a, az 54., az 58. S a es az 59.
S-e\ a vebsztesi etj6ras,
ftovAbbiakban: Ve.) 10. g-dn, a 12+127. *ain, 132. S-6n, a
$ (3) bekezdas6n, 221. S-en, 2n. es 224. g-ain, a 307/p. g 1Zl neXe:
6s az illet6kekr1l sz6l6 1990.6viXC t. bNeny 33.5 e) bekezd1s 1.)

, az 51. S () bekezd6s b)
sz6l6 2013. evi XXXVI. t1rvenv
sz6l6 tdjekozbfts a Ve. 10.
c) pontj1n, a 317., 318. S-ain
alapul.

A bizoftseg Hjekoztatja a kerehez\t, hogy a fel.tebbezesnek
Aogszabelys'ftesre hivatkozAs, illetve a vatasztirsi bizottseo

kell a fellebbezes jogalapjet
jogkorben hozott d'ntese), a
Ezekhelyercl) elt6r - postai

fe ebbezes beny1jt6jenak nevet, bkcin't (sz6khelyet) 6s - ha a
eftesitesi clmeL a fellebbezes beny1jt'jenak szem'tyi aza
magyarorszagi bkcimmel nem rendelkez6 vebszt'poqer nem
magyar e ampolgerseg igazol' okiraanak tj,puset es szemet.

illetve ha a kuffoldan

6t6,

szemelyi azonosit6val, a

jel6l6 szeNezet vagy

mAs

szervezet eseteben a btr'sAgi nyilvenhftesba veEfi szemet. A
ta na m a z h atj a be n y 0I6j a n a k
telefaxszA met vagy eleKronikus lev'lci m6t, illet'leg k6zbesit6si
nevet 6s telefaxszemet
vagy ele ktron ikus levalci meL
A bizoftseg Ei6koztatia bvebbe a kerehez1t, hogy a fellebbezes a veqsztesi bizofts6g hat1rozat6nak
meghozata16ig visszavonhat6, ugyanakkor a v6lzrsztdsi bizofts^g az eljirlst hivatalb6liotytathatja.
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