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egy6ni vrilaszt6keriileti k6pvisel6jelOltj6nek
Tfurgyz Stark

nvilv6ntartrisba v6tele

HATAROZAT

Helyi YillasztSsi Bizotts6g Stark Eva - a Mi Hazfnk Mozgalom

egydni
alilbbihatirozatolhozta:
az
v1laszlokertiteti kepviselojeloltjdnek nyilv6ntarthsbav6tele tdrgyhban

A

Salg6tarj6ni

helyi onkorm'nyzati
a Satg6tarj6ni Helyi y6laszt6siBizottsfug a2019. okt6ber 13. napina kitriz<itt
Mozgalom
k6pvi-sel6i 6s polg6rmesterek 2019. evi-altalhnos v6laszt6s6n Stark Evat - aMiHazhnk
.gyerri vatasztOt<irtiteti k6pviselojeldltjdt a salg6tarjhni 10. szhmu egy6ni v6laszt6keriiletben
nyilv6ntart6sba veszi.

jogi szem6lyis6g n6lkiili szervezet
Ahat1rozat ellen aziigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly,
fellebbez6st nyrijthat be.
lev6lben
A fellebbe zdst szemlLyesen,
ozott hat
hivatkoziissal, illetve a v6las
hizottshg
benyrijtani. Nem nyfjthat be
a
fellebbezdst a reriileti ydlasztdsi Bizotts6ghoz (3100 Salg6tarj6n, R6k6czi tft 36.) cimezve
I'
Salg6tarj6ni Helyi Y6laszt6si Bizotts6gn6l (3100 Salg6tarjan, Mrizeum t6r 1., szemdlyesen:
.-Jl"t i25. iroda, e-mail: iegyzo@saleotarjan.hu) kell eloterjeszteni rigy, hogy az legkesobb aa
hat1rozat meghozatal1t6l szfumitott 3. napon (2019. szeptember I2.) 16.oo 6r6ig meg6rkezzen
Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Irod6hoz' E hat6ridS jogveszt6'
R iellebbez6snek tartalmaznia kell a fellebbez6s jogalapj 6t; a kerelem benyrijt6janak nev6t,
lakcim6t (sz6khely6t), 6s - ha lakcim6t6l (szdkhelydt6l) e1t6r - postai 6rtesitesi cimet; a k6relem
nem
benyrijt6j6nak szemdlyi azonosit6jdt, illetve ha kiilftild<in 616, magyawsz5gi lakcimmel
igazol6
rendelkezo v6laszt6poig6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemdlyazonossaghr
igazolvfny6nak tipus6t-6s szhmht, vagy a je1o16 szervezet vagy m6s szervezet esetdben a bir6s6gi
nyilvantart6sba-v6teli sztmffi .
A fellebbezes tartalmazhatja beny(rjt6j6nak telefaxszfumht vagy elektronikus 1ev61cim6t, illetve
k6zbesit6si megbizottjdnak nev6t, telefaxsz6mhtvagy elektronikus lev6lcim6t.
INDOKOLAS
Stark Eva - a Mi HazfuikMozgalom egy6ni v6laszt6keriileti k6pviseldjeloltje k6rte nyilvttntartdsba
6s
v6tel6t Salg6tarj6nb an a 201i. okt6bei 13. napjfua kitriz<itt helyi dnkorminyzati k6pviselok
polgdrmesterek 20 1 9. 6vi illtalinos vil1aszt6s6n.

Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizottsfug a je161t nyilv6ntart6sba v6tel6rol harhrozott, mert
meg6llapitotta, hogy a jelolt bejelentdse megfelelt a villasztSsi eljar6sr6l sz6lo 2013. 6vi XXXVI.

A

tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ye.) 122-124 $-aiban es 132. $-6ban, illetve a helyi dnkorm6nyzati
k6pvisel6k 6s polg6rmesterek villaszthsfn6I sz6I6 2010. 6vi L. tcirv6ny 9. $ (l) bekezd6s6ben
foglaltaknak.

A

Salg6tarjrlni Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatilrozatht a Ve. 132. $-a, valamint a307lG. $ (1)-(2)
bekezdds6ben fo glalt hat6skdr6ben elj 6rva ho zza meg.

A hathrozattal

szembeni fellebbez6si
hatarid6kr6l a Ve. 10. $ rendelkezik.

jog a Ve. 22I. 5, valamint a 223-224. $-ain alapul. A

Salg6tarj6n, 2019. szeptember 9.

Kapj6k:

1. StarkEva-lakcim6n
2. MiHazfutkMozgalom
3. hattir

- sz6khely6n

