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Mozgalom egy6ni v6laszt6keriileti
k6pvisel6j eliiltj 6nek nyilvdntartrisba v6tele

HATAROZAT

A Salg6tarj6ni Helyi VSlaszt6si Bizotts5g Ondr6sik Ldszl6 - a Mi Hazfuik Mozgalom egydm

vhlaszt6kertileti k6pvisel6jelciltj6nek nyilv6ntartSsbavdtele tdrgydban az alflbbihatfnozatothozta:

a Salg6tarj6ni Helyi Yillasztitsi Bizotts5g a2019. okt6ber 73. napjdra kituzcitt helyi <inkormftnyzati

k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. evi fltalSnos viiaszt6s6n Ondrdsik L6szl6t - a Mi Hazhttk
Mozgalom egy6ni v6laszt6keriileti k6pviseldjeldltjdt a salg6tarjhni 07. sz|mt egy6ni

v6laszt6keriiletben nyilvdntart6sba veszi.

Ahatfrozat ellen az iigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szewezet

fellebbez6st nyfjthat be.

A fellebbezlst szemllyesen, 1ev61ben, telefaxon vagy elektronikus 1ev6lben jogszabillysdrt6sre

hivatkoz6ssal, illetve a v6laszt6si bizotts6g m6rlegel6si jogkorben hozott hatirozata ellen lehet
beny(rjtani. Nem nyujthat be fellebbez6st az igyben elj6rt virlasztitsi bizottsilg 6s annak tagf a. A
fellebbez6st a Teriileti Yilasztitsi Bizotts6ghoz (3100 Salg6tarjhn, R6k6czi fi 36.) cimezve a

Salg6tarjrini Helyi Y6laszt6si Bizotts6gn6l (3100 Salg6tarj6n, Mfzeum t6r 1., szem6lyesen: I.
emelet 125. iroda, e-mail: ieevzo@salgotadan.hu) kell eloterjeszteni rigy, hogy az legk6s6bb a

hathrozat meghozatalfit6l szfimitott 3. napon (2019. szeptember I2.) 16.oo 6r6ig megerkezzen a

S al g6tarj 5ni H e lyi V61 as zt6s i h o ddho z. E hatarido j o gve s zto .

A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a fellebbezds jogalapjtfi; a kerelem benyrijt6j6nak nev6t,
lakcim6t (sz6khely6t), 6s - ha lakcim6t6l (sz6khely6tol) e1t6r - postai 6rtesit6si cimet; a k6relem
benyujt6j6nak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha kiilf<jld<jn 616, magyarorcz6gi lakcimmel nem
rendelkez6 v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemdlyazonossflgdt igazol6
rgazolvdnyiinak tipus6t 6s szfimirt, vagy aje16l6 szervezet vagy m6s szervezet eset6ben a bir6s6gi
nyilv6ntart6sba-v6teli szilmirt.
A fellebbezls tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxszdmht vagy elektronikus lev6lcim6t, illetve
k6zbesit6si megbizottjdnak nev6t, telefaxsz6mhtvagy elektronikus lev6lcim6t.

INDOKOLAS

Ondr6sik LhszIo - a Mi Hazdnk Mozgalom egy6ni vrilaszt6keriileti k6pviseldjeltiltje k6rte
nyilv6ntart6sba v6te16t Salg6tarjdnban a 2019. okt6ber 13. napjilrakitizdtt helyi dnkorminyzati
k6pvisel6k 6s po I g6rmesterek 20 | 9 . 6vi flltalinos v6laszt6s6n.

A Salg6tarj6ni Helyi Vrilasztrisi Bizotts6g a jelolt nyilvfintart6sba vdteler6l hatfirozott, mert
meg6llapitotta, hogy a jelolt bejelent6se megfelelt a viiasztfsi eljrirrisr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI.



t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ye.) 122-124 $-aiban es 132. $-5ban, illetve a helyi dnkorm6nyzati

kepvisllOk 6s polg6rmesterek vhlaszthsfu6l sz6l6 2010. 6vi L. tdrv6ny 9. $ (1) bekezd6s6ben

foglaltaknak.

A Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatfuozaftrt aVe. 132. $-a, valamint a307lG. $ (1)-(2)

bekezd6sdben fo glalt hat6skor6ben elj Srva hozza meg.

A hatirozattal szembeni fellebbezlsi jog a
hat6rid6kr6l a Ve. 10. $ rendelkezik.

Salg6tarj 6n, 2019 . szeptember 9.

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

Kapj6k:
1. Ondrdsik L6szI6 - lakcim6n
2. Mi Hazrink Mozgalom - sz6khely6n
3. ha116r
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