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Mozgalom egy6ni vdlaszt6keriileti
k6pvisel6j eliiltj 6nek nyilvrfntartf sba v6tele

HATAROZAT

A Salg6tarj6ni Helyi Yilaszthsi Bizotts6g Kutas J6zsef - a Mi Hazdrk Mozgalom egy6ni
vdlaszt6keriileti k6pvisel6jel<iltj6nek nyilvantart6sba v6tele tdrgyttban az alilbbihatfuozatothozta:

a Salg6tarj6ni Helyi V6laszt5si Bizottsdg a2019. okt6ber 73. napjarakitizott helyi dnkorrrritnyzati
k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. evi 6ltal6nos v6lasztds6n Kutas J6zsefet - a Mi Haz6*
Mozgalom egydni v6laszt6keri.ileti k6pviseldjeldltjdt a salg6tarj6ni 04. szirmu egy6ni
vdlaszt6keriiletben nyilvrintartSsba veszi.

Ahatfrozat ellen az iigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szervezet
fellebbez6st nyfj that be.

A fellebbez6st szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben jogszabfilys6rt6sre

hivatkoz6ssal, illetve a viiasztilsi bizottsSg m6rlegel6si jogkdrben hozott hatinozata ellen lehet
benyrijtani. Nem nyrijthat be fellebbezdst az tigyben eljrirt v6lasztisi bizolts6g 6s annak tagja. A
fellebbez6st a Tertileti Yillasztdsi Bizotts6ghoz (3100 Salg6tarjin, R6k6czi ft 36.) cimezve a

Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6gn6l (3100 Salg6tarjrin, Mrizeum t6r 1., szem6lyesen: I.
emelet 125, iroda, e-mail: jeg)rzo@salgotadan.hu) kell el6terjeszteni rigy, hogy az legk6s6bb a

hatdrozat meghozatalilt6l szdmitott 3. napon (2019. szeptember 12.) 16.oo 6rhig megerkezzen a

S al g6tarj 6ni H e lyi Y ilasztitsi Ir o dirho z. E hatrlrido j o gve szt6.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a fellebbezes jogalapjdt; a kerelem benyrijt6jrinak nev6t,
lakcimdt (sz6khely6t), 6s - ha lakcim6t6l (sz6khely6tol) elt6r - postai 6rtesitesi cimet; a k6relem
benyrijt6j6nak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha kiilftilddn 616, magyarorcz6gi lakcimmel nem
rendelkez6 v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szem6lyazonossdgilt rgazol6
igazolvfuny6nak tipus6t 6s sz6m5t, vagy ajelol6 szewezet vagy m6s szervezet eset6ben a bir6s6gi
nyilv6ntartSsba-v6teli szhmirt.
A fellebbezls tartalmazhatja benyujt6jSnak telefaxszfumht vagy elektronikus lev6lcim6t, illetve
k6zbesit6si megbizottjhnak nev6t, telefaxsz6mhtvagy elektronikus lev6lcfm6t.

INDOKOLAS

Kutas J6zsef - a Mi Hazfutk Mozgalom egy6ni v6laszt6keriileti k6pvisel6jeloltje kdrte
nyilv6ntart6sba v6tel6t Salg6tarjiinban a 2019. okt6ber 13. napjara kittiz<itt helyi dnkormhnyzati
k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. evi 6ltal6nos v6laszt6sdn.

A Salg6tarj6ni Helyi Yillasztdsi Bizotts6g a jelolt nyilv6ntart6sba v6tel6rol hat6rozott, mert
megrillapitotta, hogy a jelolt bejelent6se megfelelt a vttlasztitsi elj6r6sr6l sz5l6 2013. 6vi XXXVI.



torv6ny (a tov6bbiakban: Ye.) 122-124 $-aiban es 132. $-6ban, illetve a helyi <inkorm6nyzati
k6pvisel6k 6s polg6rmesterek villasztilsdr6l sz6l6 2010. 6vi L. tdrv6ny 9. $ (1) bekezd6s6ben
foglaltaknak.

A Salg6tarj6ni Helyi YfilasztSsi BizottsSg hatdrozatfit a Ve.
bekezdds6ben fo glalt hat6skdr6ben elj 6rva hozza meg.

A hatinozattal szembeni fellebbez6si jog a Ve. 22I. S,
hat6rid6kr6l a Ve. 10. $ rendelkezik.

Salg6tarj rin, 2019. szeptember 9.

Kapj6k:
1. Kutas J6zsef - lakcfm6n
2. Mi Haz6nk Mozgalom - sz6khely6n
3. ha|tfir

132. $-a, valamint a307lG. $ (1)-(2)

valamint a 223-224. $-ain alapul. A
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