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Mozgalom egy6ni vdlaszt6keriileti
pvisel6jeliiltj6nek nyilvfntartfsba v6tele

HATAROZAT

A Salg6tarj6ni Helyi YillasztdsiBizottshglvhdy Istviin Mikl6s - a Mi Hazttnk Mozgalom egy6ni
v6laszt6keriileti kdpviseldjeldltj6nek nyilv6ntart6sba v6tele thrgyhban az alilbbihalfrozatothozta:

a Salg6tarj6ni Helyi Yilasztitsi Bizotts6g a2019. okt6ber 13. napjnakitizott helyi cinkormfinyzatt
k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. evi 6ltal6nos v6lasztdsdnlvhdy Istv6n Mikl6st - a Mi Hazitnk
Mozgalom egy6ni v6laszt6keriileti kdpvisel6jeldltj6t a salg6tarj6ni 09. sz6mi egy6ni
v illaszt6keriiletben nvilvrintart5sba veszi.

Ahatfirozat ellen az iigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lktili szervezet
fellebbez6st nyrij that be.

A fellebbezlst szemdlyesen, 1ev61ben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben jogszabillys6rt6sre

hivatkoz6ssal, illetve a villaszthsi bizottsrig m6rlegel6si jogkdrben hozott hatirozata ellen lehet
benyfjtani. Nem nyrijthat be fellebbez6st az igyben eljSrt vitlaszthsi bizottshg 6s annak taga. A
fellebbez6st a Tertileti Yillasztdsi Bizottsdghoz (3100 Salg6tarjin, R6k6czi ft 36.) cimezve a

Salg6tarj6ni Helyi Yillasztitsi BizottsSgn6l (3100 Salg6tarjan, Mrizeum t5r 1., szem6lyesen: I.
emelet I25. iroda, e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu) kell el6terjeszteni rigy, hogy az legk6sobb a

hatilrozat meghozatalilt6I szdmitott 3. napon (2019. szeptember 12.) 16.oo 6r6ig megdrkezzen a

Salg6tarj5ni Helyi Vdlaszt6si Irod6hoz. E hat6rid6 jogveszt6.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a fellebbez6s jogalapjifi; a kerelem benyrijt6j6nak nevdt,
lakcimdt (szdkhely6t), 6s - ha lakcim6tol (sz6khelydtol) eltdr - postai 6rtesit6si cimet; a kdrelem
benyfjt6jrinak szem6lyi azonosft6jrit, illetve ha kiilftildcin 6lo, magyawsz6gi lakcfmmel nem
rendelkez6 vilaszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemdlyazonosshgdt igazolS
igazolviny6nak tipus6t 6s szilmffi,vagy ajelolo szewezet vagy m6s szervezet eset6ben a bfr6s6gi
nyilvantart6sba-v6teli szitm6t.
A fellebbezds tartalmazhalja benyrijt6j6nak telefaxszttmilt vagy elektronikus lev61cim6t, illetve
k6zbesit6si megbizottjdnak nev6t, telefaxsz6mhtvagy elektronikus lev6lcim6t.

INDOKOLAS

Ivridy Istviin Mikl6s - a Mi HazirrJr^ Mozgalom egy6ni v6laszt6keriileti k6pviseldjeldltje k6rte
nyilvhrrtart6sba v6tel6t Salg6tarjdnban a 2019. okt6ber 13. napjaru kitizott helyi rinkormfunyzati
k6pviselok 6s polg6rmesterek 2019. evi 6ltal6nos v6laszt6s6n.

A Salg6tarj6ni Helyi Y|lasztdsi Bizottsrig a jeldlt nyilvSntartrisba v6telerol hatdrozott, mert
meg6llapitotta, hogy a jel<ilt bejelentdse megfelelt a viiasztftsi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI.



tdrv6ny (a tovribbiakban: Ye.) 122-124 $-aiban 6s 132. $-riban, illetve a helyi drkormhnyzati
k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt5shr6l s2616 2010. 6vi L. tdrvdny 9. $ (1) bekezd6s6ben

foglaltaknak.

A Salg6tarjrlni Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatSrozatdt a Ve. 132. $-a, valamint a307lG. $ (1)-(2)
bekezd6s6ben foglalt hatdsk<ir6ben elj Srva hozza meg

A hatdrozattal szembeni fellebbezlsi jog a Ve. 221. S, valamint a 223-224. $-ain alapul. A
hat6rid6kr6l a Ve. 10. $ rendelkezik.

Salg6tarj 6n, 2019 . szeptember 9.

Kapj6k:
l. Iv6dy Istv6n Mikl6s - lakcim6n
2. MiHazdnkMozgalom - sz6khely6n
3. hatthr
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