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HATAROZAT

A

Salg6tarj6ni Helyi. Yillasztdsi Bizotts6g Botos.Nikoletta - a "LUNGO DROM" ORSZAGOS
CIGANY ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZOVETSEG roma teleptil6si nemzetis6gi jeloltje
nyilv6ntart6sbav6telethrgydbanazalabbihatftrozatothozta:

a Salg6tarj6ni Helyi YillasztSsi

Bizotts6g a 2019. okt6ber 13. napjina kitizdlt nemzetisdgi
onkormdnyzati k6pviselok 2019. evi illtalinos v|lasztdsdn Botos Nikoletta - a "LUNGO DROM"
ORSZAGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZoVETSEG roma telepiil6si
nemzetis6 gi j eldltj 6t

S al

g6tarj 6nban nyilv6nt artisb a ve szi.

Ahatitrozat ellen az iigyben drintett term6szetes 6s jogi szem6ly,jogi szem6lyis6g ndlkiili szervezet
fellebbezest nyrijthat be.
A fellebbezdst szemdlyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus levdlben jogszabillys6rt6sre
hivatkoz6ssal, illetve a villasztitsi bizotts6g m6rlegel6si jogkdrben hozott hatirozata ellen lehet
benyrijtani. Nem nyrijthat be fellebbez6st az igyben eljdrt v6laszt6si bizotts6g 6s annak tagja. A
fellebbez6st a Teriileti Yillasztdsi Bizotts6ghoz (3100 Salg6tarjin, R6k6czi ft 36.) cimezve a
Salg6tarjrini Helyi Yitlasztlsi Bizottsiign6l (3100 Salg6tarj6n, Mfzeum t6r 1., szem6lyesen: I.
emelet 125. fuoda, e-mail: iegvzo@salsotarian.hu) kell el6terjeszteni rigy, hogy az legk6sobb a
hatirozat meghozatalffi6I szhmitott 3. napon (2019. szeptember 5.) 16.oo or6ig megerkezzen a
S al g6tarj 6ni H e lyi Y illasztdsi h o ddho z. E hatrlri d6 j o gve s zt6.
A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a fellebbezds jogalapjdt; a kerelem benyrijt6j6nak nev6t,
lakcim6t (sz6khely6t), 6s - ha lakcim6t6l (sz6khe1y6t6l) eltdr - postai 6rtesit6si cimdt; a k6relem
benffit6j6nak szem6lyi azonosit6jrlt, illetve ha ktlftjld<jn 6lo, magyarorsztigi lakcimmel nem
rendelkez6 v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szem6lyazonossdght igazol6
igazolviny6nak tipus6t 6s szirmilt, vagy ajel6l6 szewezet vagy m6s szervezet eset6ben a bir6s6gi
nyilv6ntart6sba-v6teli szLm6t.
A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxszfimht vagy elektronikus 1ev61cim6t, illetve
k6zbesit6si megbizottjdnak nev6t, telefaxsz6mhtvagy elektronikus 1ev61cfm6t.

INDOKOLAS
NiKOlEttA - A ''LUNGO DROM'' ORSZAGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES POLGARI
SZOVETSEG roma telepiil6si nemzetis6gi jeldltje k6rte nyilvhntartdsbav6tel6t a20I9. okt6ber 13.
napjdrakitiizott nemzetisdgi dnkorm6nyzati k6pviselok 2019. 6vi 6ltal6nosvitlaszt6s6n.
BOTOS

Salg6tarj6ni Helyi Yillasztdsi Bizottsdg a jelolt nyilv6ntart6sba vdtelerol hatdrozott, mert
meg6llapitotta, hogy a jelolt bejelent6se megfelelt a villasztdsi eljar6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI.
tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 122-124 $-aiban, L32. $-6ban 6s a 318. $ (1)-(4) bekezd6s6ben, a
nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. tdrv6ny 59. $ (1) bekezd6s6ben, valamint a
Nemzeti Y ilIaszthsi Bizotlshg 18312019 . hathrozathban foglaltaknak.

A

A Salg6tarjrlni Helyi

YfuIaszthsi Bizotts6g hathrozatht
foglalt hatrlskdr6ben elj 6rva hozta meg.

A

hathrozattal szembeni fellebbez6si
hatririd6kr6l a Ve. 10. $ rendelkezik.

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

jog a Ve. 221. 5, valamint a 223-224. $-ain alapul. A

Salg6tarj 6n, 2019. szeptember 2.

/.\
dlr

<i

>"

)
4
-

o

a

HVB elnoke

ras661r't$
Kapjrik:

1.

Botos Nikoletta- lakcim6n

2. ''LUNGO DROM'' ORSZAGOS CIGANY
SZOVETSEG
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