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A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság – 2010. augusztus 6-án 
megtartott ülésén -  a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 55. 
§ (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a Komárom-Esztergom Megyei Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége (2800 Tatabánya, Ságvári Endre u. 15.) jelölı 
szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következı 
 
 

h a t á r o z a t o t : 
 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság a Komárom-Esztergom Megyei 
Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége elnevezéső jelölıszervezetet a helyi 
önkormányzati képviselık és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitőzött választásán 
jelölı szervezetként nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül jogszabálysértésre, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozatára hivatkozással  az Országos 
Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Területi Választási 
Bizottságnál (2800 Tatabánya, Fı tér 4.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés 
alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétıl 
(székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint a fellebbezés benyújtójának választása 
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét 
és telefaxszámát vagy elektronikus  levélcímét is. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 
legkésıbb  2010. augusztus   8-án 16,00 óráig megérkezzen. 
 
 

I n d o k o l á s 
 

I. 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége elnevezéső 
jelölı szervezet 2010. augusztus 4-én kérte jelölı szervezetként való nyilvántartásba vételét a 
helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek 2010. évi választásán. 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölı 
szervezet nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek 
megfelel, ezért a szervezetet jelölı szervezetként nyilvántartásba veszi és arról a Komárom-
Esztergom Megyei Területi  Bizottság igazolást ad ki. 
 
 

II. 
 

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának   
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(2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) és a 80. § (2) és (4) 
bekezdésein alapul. 
 
Tatabánya, 2010. augusztus 6. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Dr. Monostori Imre  
                                                                                       a Komárom-Esztergom Megyei  
                                                                                   Területi Választási Bizottság elnöke  
 


