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Mozgalom egy6ni vflasztt6keriileti
k6pvisel6jeliiltj6nek nyilv6ntartdsba v6tele

HATAROZAT

A Salg6tarj6ni Helyi Y1laszthsi Bizottshg Sz6mely Zolthn - a Mi Hazfuk Mozgalom egydni

vrilasztokertileti k6pvisel6jeloltjdnek nyilv6ntart6sba vdtele tfngyfhan az alilbbihathrozatothozta'.

a Salg6tarj6ni Helyi y6laszt6si Bizottsdg a2019. okt6ber 13. napjfura kittizott helyi dnkormdnyzati

k6pviel6k 6s poig6rmesterek 2019. eii altannos v6laszths6n Sz6mely Zoltfnt - a Mi Hazdnk

Mizgalom egy6ni v6laszt6kertileti k6pvisel6jeldltjdt a salg6tarj6ni 06. szitmt egy6ni

v6laszt6kertiletben nyilvSntart6sba veszi.

Ahatlrozat ellen azi.igyben drintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szervezet

fellebbezdst nyrijthat be.

A fellebbe z6st szem1Lyesen, 1ev61ben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben jogszabillysdrt6sre

hivatkoz6ssal, illetve i villaszthsi bizottshg mdrlegel6si jogkdrben hozott hathtozata ellen lehet

benyrijtani. Nem nyrijthat be fellebbezdst azigyben eljtirt v6laszthsibizotts6g 6s annak tagja. A

fellebbezdst a Tertileti Yillaszthsi Bizottsrlghoz (3100 Salg6tarj6n, R6k6czi it 36.) cimezve a

Salg6tarj6ni Helyi Yillasztdsi Bizotts6gn6l (3100 Salg6tarj6n, Mfzeum ter 1., szem6lyesen: I.

.-.1.t 725. iroda, e-mail: ieeyzo@salgotarjan.hu) kell el6terjeszteni rigy, hogy az legk6s6bb a

hat1rozat meghozatalht6l szimitott 3. napon (2019. szeptember I2.) 16.oo orhig megetkezzen a

S alg6tarj ani Helyi V6laszt6si Iro d6hoz. E hatdtido j o gveszt6'

A iellebbezdsnek tartalmaznia kell a fellebbezds jogalapjfit; a kerelem benyfjt6j6nak nev6t,

lakcim6t (sz6khely6t), 6s - ha 1akcim6t6l (sz6khely6t6l) elt6r - postai 6rtesit6si cimet; a kdrelem

benyfjt6j6nak szim6lyi azonosit6j6t, illetve ha kiilfoldon 616, magyarorsz6gi lakcimmel nem

rendelkezo v6leiszt6poigfu nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szem6lyazonosshght igazol6

igazolvhnyrlnak tipus6t-ds szfimifi, vagy a jelolo szewezet vagy m6s szervezet eset6ben a bir6s6gi

nyilv6ntart6sba-v6teli szhmffi '
A fellebbezes tartalmazhatja benyujt6j6nak telefaxszfmht vagy elektronikus lev6lcimet, illetve

kdzbesit6si megbizottjdnak nev6t, telefaxsz6mhtvagy elektronikus lev6lcim6t.

INDOKOLAS

Sz6mely Zolt1n - a Mi Hazink Mozgalom egy6ni v6laszt6kertileti k6pviselojeloltje k6rte

nyilv6niart6sba v6tel6t Salg6tarj 6nban u iotg. okt6ber 13. napjaru kitizott helyi onkotmfinyzati

k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. evi 6ltaI6nos v6laszt6sdn.

A Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6g a jelolt nyilv6ntart6sba v6te16r61 hat6rozott, mert

megallapitotta, hogy a jelolt bejelent6se megfelelt a vflasztSsi elj6r6sr6l sz5l6 2013. 6vi XXXVI.



tdrv6ny (a tovSbbiakban: Ye.) 122-124 $-aiban es 132. $-6ban, illetve a helyi onkorm6nyzati
k6pvisel6k 6s polg6rmesterek vflasztisftr6l sz6l6 2010. 6vi L. torv6ny 9. $ (1) bekezd6s6ben

foglaltaknak.

A Salg6tarjrini Helyi Yhlaszthsi Bizotts6g hathrozatht a Ve. 132. $-a, valamint a307lG. $ (1)-(2)
bekezd6 s6ben fo glalt hat6skordben elj 6rva hozza me g.

A hatfuozattal szembeni fellebbezdsi jog a Ve. 221. 5, valamint a 223-224. $-ain alapul. A
hat6rid6kr6l a Ve. 10. $ rendelkezik.

Salg6tarj6n, 2019. szeptember 9.
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n6si Zsuzsann
a HVB eln<ike

Kapj6k:
1. Sz6mely Zoltin- lakcim6n
2. Mi Haz6nk Mozgalom - sz6khely6n
3. hattir
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