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HATAROZAT

A

v|lasztitsi elj6r6sr6l sz6l6 20113, evi XXXVI. torvdny (a tov6bbiakban: Ve.) 66. $ (5)
bekezd6sdben kapott lelhatalmazis alapjftn a N6gr6d megye 01. szdmri Orszflggyil6si Egyeni
V6laszt6kertileti V6laszt6si Iroda, Salg6tarj6ni Helyi Yttlaszthsi Iroda vezeto helyettesdvd dr.
Kaszds Lilszlot (a Salgotarj6ni Helyi Y6laszt6si Iroda tagj6t)
Ahatdrozatot Salg6tzrj6n Megyei Jogu V6ros honlapj6n (www.salgotarjan.hu), valamint

a

helyb en szokdso s m6<1on klzzetestzem.

Jelen hat6rozat ellen annak meg)iozataliltol szttmitott 3 napon beliil a vfiasztisra rftnyado
jogszabtiy, illetve a viiasztds es a v6lasztds alapelveinek megsefidsdre hivatkozdssal kifog6st
lehet benyirjtam a SaJg6tarj6ni Hr:lyi V6laszt6si Bizotts6ghoz (3100 Salg6tarj6n, Muzeum tdr
l. jegyzo@salgotarjan.hu) A kifogdst rigy kell benyirjtani, hogy az legkdsobb 2018. okt6ber 8
-6n 16,00 6r6ig megd'rkezzen. A lkifog6snaktartalmaznia kell aYe.2I2. $ (2) bekezddsdben
foglaltakat.

Indokol6s

beke,zddse szerint az orszdggyrildsi egydni v6laszt6kertileti v6laszt6si iroda
vezetole az orszilggyr"rldsi egydni'v6laszt6keri.ileti szdkhely telepiildsnek jegyzoje,
AVe. 66. $ (3) bekez<ldse alapj6n a helyi vftlasztdsi iroda vezetoje a jegyzo.
Alegyzor tiszts6g betoltetlensdge ok6n a jegyzo hatdskordben2018. szeptember 1. napjitol az

A Ve. 66. $ (2)

aljegyzoj6r el. A312018, (IX,26,) TVI vez. szftmihatixozat alapjdn a a N6gr6d megye 01.
szttmuOrsztrggyildsi Egydni V6laszt6keriileti Ytiaszthsi lroda, Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si

Iroda vezetoje az a\ey=yzo,
Mindezekre figyelemmel a Ve. €i6. $ (5) bekezdese alapjdn a rendelkezo rdszben foglaltak
szerint dcintottem.
AhatdrozaL aVe. 66.$ (3) ds (5) bekezd6sein alapul. Hat6skoromet aVe. 66 $ (5) bekezdese
biztositja.
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A.jogorvoslatr6l s2616 t|jekoztatfts a Ve. 208-212. $-ai szerint tortdnt.
A jogveszto hatttrido szhmitdsdra,lejirtitra vonatkoz6an a Ve. 10. $ (1)-(3) bekezddse vonatkozik.

A

kifog6s illetdkmentess6gdt az illetdkekr6l szolo 1990. 6vi XCIII. torvdny 33, $ (2) bekezddsdnek
pontja biztositja,

1.

Salg6tarj 6n, 2018. okt6ber 5.

dr.Yarga Tam6s
aljegyzo
OEVI vezeto
Helyi Y ftlasztilsi Iro da

