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HATAROZAT
A Salg6tarjrini Helyi YillasztitsiBizotts6g Sz6ke B6la Csab6n6 - a "LIINGO DROM" ORSZAGOS
CIGANY ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZoVETSEG roma telepiil6si nemzetis6gi jeloltjdnek
nyilvhntart6sbav6telethrgydbanazalilbbihathrozalothozta:

a Salg6tarj6ni Helyi YilIasztdsi

Bizotts6g a 2019. okt6ber 13. napjdra kitrizott nemzetis6gi
onkormrinyzati k6pvisel6k 2019..evi 6ltal6nos v6lasztfs6n Sz6ke B6la Csabhn1 - a "LIINGO
DROM" ORSZAGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZoVETSEG roma telepiildsi
nemzetis6 gi j el<iltj 6t

S al

g6tarj 6nban nyilv6nt artdsba veszi.

Ahatfuozat ellen az iigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g ndlkiili szervezet
fellebbezdst nyrijthat be.
A fellebbezlst szemdlyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben jogszabillys6rtdsre
hivatkoz6ssal, illetve a vfilasztirsi bizotts6g m6rlegel6si jogkdrben hozott hatdrozata ellen lehet
benyfjtani. Nem nyrijthat be fellebbez6st az igyben eljrirt vrilasztdsi bizotts6g 6s annak tagSa. A
fellebbez6st a Teriileti Y6Iaszt6si Bizotts6ghoz (3100 Salg6tarjdn, Rrik6czi ft 36.) cimezve a
Salg6tarjrlni Helyi V6lasztdsi Bizottsdgn6l (3100 Salg6tarj6n, Mfzeum tdr 1., szemdlyesen: I.
emelet 125. iroda, e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu) kell el6terjeszteni rigy, hogy az legk6s6bb a
hathrozat meghozatalfit6l szhmitott 3. napon (2019. szeptember 5.) 16.oo 6rdig megdrkezzen a
S al g6tarj 6ni Helyi Y fiIasztdsi Ir o dhhoz. E hat6ri d6 j o gve s zt6.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a fellebbezes jogalapjifi; a kerelem benyrijt6j6nak nev6t,
lakcim6t (sz6khely6t), 6s - ha lakcfm6t6l (sz6khely6tol) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t; a kerelem
benyrijt6j6nak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha kiilftildon 616, magyarorcz6gi lakcimmel nem
rendelkez6 vhlaszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szem6lyazonosshgflt igazol6
igazolvdny6nak tipusdt 6s szflmdt, vagy ajelol6 szervezet vagy m6s szervezet eset6ben a bir6s6gi
nyilv6ntart6sba-v6te1i szhmffi .
A fellebbezes tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxszirmht vagy elektronikus lev6lcim6t, illetve
k6zbesit6si megbizottjitnak nev6t, telefaxszilmftvagy elektronikus lev6lcim6t.

INDOKOLAS
SZ<iKE 86IA CSAb ANE - A ''L[INGO DROM'' ORSZAGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES
POLGARI SZOVETSEG roma telepiil6si nemzetis6gi jeldltje k6rte nyilvdntartdsbav6tel6t a2019.
okt6ber 13. napjhrakitlzott nemzetis6gi Onkorm6nyzati kdpvisel6k 2019. evi 6ltal6nos v6laszt6shn.

A Salg6tarjrini Helyi Vrilaszt6si Bizotts6g

a jeldlt nyilv6ntartdsba v6telerol hatinozotl, mert

megilllapitotta, hogy a jelcilt bejelent6se megfelelt a v6laszt6si elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI.
tdrv6ny (a tov5bbiakban: Ve.) 122-124 $-aiban, 132. $-6ban 6s a 318. $ (1)-(4)bekezdds6ben, a
nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. tdrv6ny 59. $ (1) bekezd6s6ben, valamint a
Nemzeti Y flaszthsi B izott s 69 1 83 I 20 I 9 . hatdr o zatdban fo glaltaknak.

A Salg6tarj6ni Helyi Yillasztdsi Bizottsrlg

hatitrozatdfi

aYe. 132. $-riban 6s 318. $ (2) bekezd6s6ben

foglalt hat6skor6ben elj rlrva hozta,meg.

A

hatdrozaltal szembeni fellebbez6si
hat6rid6kr6l a Ve. 10. $ rendelkezik.

jog a Ve. 221. S, valamint a 223-224. $-ain alapul. A

Salg6tarj6n, 2019. szeptember 2.
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