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Mi Hazink
^
Mozgalom egy6ni vilaszt6keriileti
k6pvisel6j el6ltj 6nek nyilvf ntartisba v6tele

HATAROZAT

A

Salg6tarj6ni Helyi Yillasztdsi Bizotts6g Egyedi Norbert - a Mi Hazdnk Mozgalom egy6nr
v6laszt6keriileti k6pvisel6jeldltjdnek nyilv6ntart6sba v6tele tfurgyihan az alilbbihatdrozatothozta:
a Salg6tarjani Helyi Yillasztdsi Bizotts6g a2019. okt6ber 13. napjirakitizott helyi <inkorminyzati
k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. evi 6ltal6nos vftlasztSs6n Egyedi Norbertet - a Mi Hazdnk
Mozgalom egy6ni v6laszt6keriileti k6pvisel6jeldltjdt a salg6tarj6ni 08. sz6mu egy6ni
vSlaszt6keri.iletben nyilv 6ntart6sba ve szi.

Ahatftrozat ellen az i.igyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lktili szewezet
fellebbez6st nyrijthat be.
A fellebbezdst szemllyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben jogszabillys6rt6sre
hivatkoz6ssal, illetve a villasztdsi bizoltsilg m6rlegel6si jogkdrben hozott hatfirozata ellen lehet
benyrijtani. Nem nyrijthat be fellebbez6st az igyben eljrirt v6lasztdsi bizolts6g 6s annak tagtra. A
fellebbez6st a Tertileti Y6laszt6si Bizotts6ghoz (3100 Salg6tarj6n, R6k6czi ifi 36.) cimezve a
Salg6tarjani Helyi Yillaszthsi Bizotts6gn6l (3100 Salg6tarjdn, Mfzeum t6r I., szemdlyesen: I.
emelet 125. iroda, e-mail:
kell el6terjeszteni rigy, hogy az legk6s6bb a
hatilrozat meghozatalifiol szhmitott 3. napon (2019. szeptember 12.) 16.oo 6rdig megerkezzen a
S al g6tarj rlni Helyi Y ilasztirsi h o dirho z. E hat6ri do j o gve s zto .
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a fellebbezes jogalapjht; a kerelem benyrijt6jhnak nev6t,
lakcim6t (sz6khely6t), 6s - ha lakcim6t6l (sz6khely6t6l) e1t6r - postai 6rtesit6si cimdt; a k6relem
benyrijt6j6nak szem6lyi azonosft6jrit, illetve ha kiilftilddn 616, magyarorsz6gi lakcimmel nem
rendelkez6 viiaszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szem6lyazonossdgfit igazol6
rgazolvilny6nak tipusSt 6s szdm6t, vagy a jeldlo szewezet vagy m5s szewezet eset6ben a bir6s6gi
ny ilv 6ftart6sba-v 6tel i szSmii.
A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6jrinak telefaxszirmht vagy elektronikus lev6lcfmdt, illetve
k6zbesit6si megbizottjhnak nevdt, telefaxsziimdtvagy elektronikus 1ev61cim6t.

INDOKOLAS

- a Mi Hazhnk Mozgalom egy6ni v6laszt6keriileti kdpviseldjeldltje k6rte
nyilvintart6sba v6te16t Salg6tarjdnban a 2019. okt6ber 13. napjhrakitizott helyi cinkorm(nyzati
k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. 6vi 6ltalanos v61asztiis6n.
Egyedi Norbert

A

Salg6tarj6ni Helyi Yd,lasztdsi Bizotts6g a jeldlt nyilv6ntart6sba vdtelerol hatdrozott, merl
megilllapitotta, hogy a jeldlt bejelentdse megfelelt a villasztitsi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI.

tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ye.) 122-124 $-aiban es I32. $-6ban, illetve a helyi onkormdnyzati
k6pviselok 6s polgdrmesterek v6lasztds6r6l s2616 2010. 6vi L. torvdny 9. $ (1) bekezd6s6ben
foglaltaknak.

A

Salg6tarjSni Helyi V6laszt6si Bizotts6g hathrozatSt
bekezd6s6ben fo glalt hat6skdr6ben elj 6rva hozza meg.

A hathrozattal

szembeni fellebbez6si
hat6rid6kr6l a Ve. 10. S rendelkezik.

Sa1g6tarj6n, 2019. szeptember 9.

jog a Ve. 22I. 5, valamint a 223-224. $-ain alapul. A
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aYe. 132. $-a, valamint a307lG. $ (1)-(2)

lakcim6n

MiHazfuikMozgalom - sz6khely6n
hattdr

