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Magyarorszfgi Szlovfkok Sziivets6ge szlovik
jeliiltj6nek
telepiil6si
nemzetis6gi
nyilvdntartrisba v6tele

HATAROZAT

A

Salg6tarjani Helyi Yitlasztdsi Bizottsitg Dr. Egyed Ferdinand

-

a Magyarorczdgr Szlovrikok
az alilbbr

Sz<ivets6ge szlov6k telepiil6si nemzetis6gi jel6ltj6nek nyilv6ntart6sba v6tele thrgyfhan

hathrozatothozta;

a Salg6tarj6ni Helyi Yhlasztilsi Bizottsrig a 2019. okt6ber 13. napjira krtizott nemzetis6gi
tinkormiinyzati kdpvisellk2019. evi Sltalinos v6lasztiisiln dr. Egyed Ferdin6ndot - aMagyarorczSgt
Szlov6kok Szdvetsdge szlov6k teleptil6si nemzetis6gi jeldltj6t Salg6tarj6nban nyilv6ntartdsbaveszi.
Ahatirozat ellen az tigyben 6rintett termdszetes

6s

jogi

szem6ly,

jogi szemdlyis6g n6lkiili szewezet

fellebbez6st nyrijthat be.

A fellebbezdst szemdlyesen,

vagy elektronikus levdlben jogszabdlys6rt6sre
hivatkoz6ssal, illetve a v6laszt6si bizotts6g m6rlegel6si jogkdrben hozott hatdrozata ellen lehet
benyrijtani. Nem nffithat be fellebbez6st az igyben elj6rt vrilasztdsi bizottsrig 6s annak tagja. A
fellebbez6st a Teriileti Yillasztftsi Bizottsrighoz (3100 Salg6tarjin, R6k6czi ut 36.) cimezve a
Salg6tarjSni Helyi Yitlasztilsi Bizotts6gn6l (3100 Salg6tarj6n, Mfzeum tdr I., szem6lyesen: I.
emelet 125. iroda, e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu) kell eloterjeszteni rigy, hogy az legk6s6bb a
hatfirozat meghozatalifi6l szdmitott 3. napon (2019. szeptember I2.) 16.oo 6rftig megerkezzen a
S al g6tarj 6ni He lyi Y 6las ztfrsi Ir o dhho z. E hat6ri d6 j o gve szto .
A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a fellebbezds jogalapjfit; a kerelem benyrijt6jhnak nev6t,
lakcfm6t (sz6khely6t), 6s - ha lakcim6t6l (sz6khely6t5l) elt6r - postai 6rtesft6si cim6t; a k6relem
benyrijt6jrinak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha kiilfrildon 616, magyarcrsz6gi lakcfmmel nem
rendelkez6 viiaszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szem6lyazonossdgfit igazol6
igazolviny6nak tfpusrit 6s szitmffi, vagy ajel<il6 szervezet vagy m6s szervezet eset6ben a bir6s6gi
1ev61ben, telefaxon

nyilvrintartrisba-v6teli szlm6t.
A fellebbezls tartalmazhatja benyrijt6jrinak telefaxszimdt vagy elektronikus 1ev61cim6t, illetve
k6zbesitdsi megbizottjdnak nev6t, telefaxsziimffivagy elektronikus lev6lcim6t.

INDOKOLAS

Dr. Egyed Ferdin6nd - a Magyarorszdgi Szlovrikok Szdvetsdge szlov6k telepril6si nemzetis6gi
jeldltje kdrte nyilvfrntartdsbav6tel6t a2019. okt6ber 13. napjdrakitrizcitt nemzetis6gi <inkormrinyzati
k6pviselok 2019. evi ilIIalinos v61aszt6s6n.

A Salg6tarjrlni Helyi V6laszt6si Bizotts6g

a jelolt nyilv6ntartdsba v6telerol hatdrozoff, merl
megilllapitotta, hogy a jelolt bejelent6se megfelelt a vdlasztSsi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI.
torv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 122-124. $-aiban, 132. $-6ban 6s a 318. S (1)-(4)bekezd6s6ben, a
nemzetisdgek jogair6l s2616 2011. 6vi CLXXIX. torv6ny 59. $ (1) bekezdes6ben, valamint a
Nemzeti Y ttlasztSsi B i zotts 69 I 83 I 20 | 9 . hatdr o zatitban fo gl altaknak.
A Salgotarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6g hathrozatht aYe. 132. $-5ban

6s 318. $ (2) bekezd6s6ben

foglalt hatdskdrdben elj6rva hozta meg.

A hatfirozattal

szembeni fellebbezesi jog
hatriridokr6l a Ve. 10. $ rendelkezik.

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

Sa1g6tarj6n, 2019. szeptember 9.
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Kapj6k:
1. Dr. Egyed Ferdin6nd - lakcfm6n
2. Magyarorszilgi Szlovdkok Szovets6ge - sz6khely6n

3.

halthr

dr. szenasl zsuzsadna
a

HVB elndke

