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Mozgalom
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egy6ni

HATAROZAT

A

Salg6tarjrini Helyi Yiiasztttsi Bizottsttg Moln6r L6szl6 - a Mi Hazank Mozgalom egydni
viilaszt6kertileti k6pvisel6jeliiltjdnek nyilv6ntartilsba v6tele thrgy6ban az al1bbihatdrozatothozta:
a Salg6tarjrini Helyi Yiiasztasi Bizotts6g a2019. okt6ber 13. napjdrakitizotthelyi cinkorminyzati
k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. evi fitalfunos v6lasztdsrln Moln6r Laszl6t - a Mi Hazlnk

Mozgalom egy6ni v6laszt6keriileti kdpviselojeldltj6t

a

salg6tarjrini

05.

szftmu egy6ni

vrilaszt6keriiletben nyilv6ntart6sba veszi.

Ahatdrozat ellen az iigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szervezet
fellebbez6st nyrijthat be.
A fellebbezdst szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben jogszabdlys6rt6sre
hivatkoz6ssal, illetve a vtlasztdsi bizottstry mdrlegel6si jogk<irben hozott hat1rozata ellen lehet
benyrijtani. Nem nyrijthat be fellebbez6st azigyben eljdrt v6lasztrisi bizottsdg 6s annak tagja. A
fellebbezdst a Teriileti Yillasztdsi Bizotts6ghoz (3100 Salg6tarj6n, R6k6czi ft 36.) cimive a
Salg6tarjrini Helyi V6laszt6si Bizotts6gn6l (3100 Salg6tarjrin, Mfzeum t6r 1., szem6lyesen: I.
emelet 725. iroda, e-mail: jeevzo@salgotarian.hu) kell el6terjeszteni rigy, hogy az legkdsobb a
hatdtozat meghozatalfut6l szhmitott 3. napon (2019. szeptember 12) 16.oo Oraig
-egertezzen a
S al g6tarj 6ni Helyi V5las zt6si Ir o dithoz. E hatfu id6 j o gve sztri.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a fellebbezes jogalapjdt; a kerelem benffit6jilnak nev6t,
lakcim6t (sz6khelydt),6s - ha lakcim6t6l (sz6khely6tol) elt6r postai 6rtesitdsi ci^|t; uk6relem
benyujt6j6nak szem6lyi azonosft6j6t, illetve ha kiilfold<in 61c1, magyarorsz6gi lakcimmel nem
rendelkez6 villaszt6polgrir nem rendelkezik szem6lyi azonosft6val, a szem6lyaionossdgifi igazol6
igazolvdnyrinak tfpustit 6s szhmtfi, vagy ajel6l6 szervezet vagy m6s szervezet eset6ben a UiiOsagi
ny ilv 5ntart6sba-v6te I i szftm6t.
A fellebbezls tartalmazhatja benyujt6jrinak telefaxszdmfit vagy elektronikus lev6lcim6t, illetve
kdzbesit6si megbizottjfnak nev6t, telefaxszitmdtvagy elektronikus lev6lcim6t.

INDOKOLAS

Moln6r

LSszlo a Mi

Hazinlk Mozgalom egy6ni viilaszt6keri.ileti kdpviselojelciltje k6rte
nyilviintartSsba v6tel6t Salg6tarj6nban a 2019. okt6ber 13. napjhrakitiz1tt ielyi onkormdnyzati
k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. evi fltalfunos viiasztdsin.

A

Salg6tarjrini Helyi Yillasztilsi Bizottsrig a jelcilt nyilvfntartdsba v6teleri'l hathrozott, mefi
meghllapitotta, hogy a jelolt bejelent6se megfelelt a vilasztitsi eljdrrisr6l sz6I6 2013. 6vi XXXVL

t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ye.) 122-124 $-aiban 6s 132. $-6ban, illetve a helyi <inkorm6nyzati
k6pvisel6k 6s polg6rmesterek vhlaszthsir6l sz6l6 2010. 6vi L. t6rv6ny 9. $ (1) bekezd6sdben
foglaltaknak.

A

Salg6tarj6ni Helyi Yillasztdsi Bizotts6g hatdrozatfit a Ve. 132. $-a, valamint a307lG. $ (1)-(2)
bekezd6s6ben foglalt hat6skdr6ben elj iirva hozza meg.

A hatirozattal szembeni fellebbez6si jog a Ve. 221. S, valamint a 223-224.
hathridok,rol a Ve. 10. $ rendelkezik.

Salg6tarjan, 2019. szeptember 9.
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