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Salg6tarjrini Helyi V6laszt6si Bizotts6g a Tar.j ti V6roslak6 Egyesi.ilet
nyi lv6ntarl6sb a v6t el e thr gy th an az alfhbi hat6r o
l:,hozta:

jelolo

szervezet

a Salg6tarjrini Helyi V6laszt6si Bizotts6g a 2020 6prilis 5. napjftra a salg6tarjinj 03. sz.
egy6ni v6laszt6kertiletben kitizott idokozi on
Snyzati k6pvisel6 v|lasztdstn a Tarilnj
V6roslak6 Iigyestilet (nyilv6ntartfsi sz6,ma: 12- -0001553) jelolo szewezetet
a civil
szervezetek bir6 s6gi nylIv fntartdsttb an szerepl6 ivatalos n6we1 6s a P3 jelti,- jelolo
a
szervezet bejelent6se elnevez6sti formanyomtatv yon rnegjelolt, de a civil szervezetek
bir6 s 6gi nyilv5ntart 6s 5b an nem szerepl6 TVE rovi d tett n6wel nyilv6ntart6sba
veszi.
-

A hatfuozat ellen az iigyben 6rintett term6szetes
szew ezet fellebbez6st nvfii that be.

jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili

A fellebbez6st szem6lyesen, levdlben, telefaxon v
hivatkoz6s s al, ill etve a v flasztlsi bizottsfry m6rle ge

elektronikus lev6lben jogszab6lys6rl6sre
ri jogkorben hozotthathrozata ellen lehet
benyirjtani. l{em nyrijthat be fellebbezdst az ieybe elj6rt v6laszttsibtzotts6g 6s annak
tagSa.
A fellebbez6st a Teri.iletiYdlaszt6si Bizotts6ghoz ( 100 Salg6talin, R6k6czi ft 36.) cimezve
a Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6gnill (31
Salg6tarj6n, Mrizeurn ter 1., e-mail:
iegyzq@q4lgqja{k4.hu) kell eloterj eszteni rigy,
az legk6sobb a hathr ozat meghozatalfit6l
sz|mitott 3. napon (2020. februdr 9.) 16.oo 6r6ig
ezzen a Helyi Yftlasztfxi Irod6hoz. E
hat6rido jogveszto.
A fellebbez6snek tarlalmaznia kell a fellebbez6s i
,jdt; a k6relem benyujt6j6nak nev6t,
lakcim6t (szdkhely6t), 6s - ha lakcim6tol (sz6kh y6tol) elt6r postai 6rtesit6si cim6t;
a
k6relem benffit6jrinak szem6lyi azonosilojfit, rl ve ha kiilfoldon e15, magyarorszhgi
lakcirnmel nem rendelkezd vdlasztopolgir nerr rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
szemely azono s s 69 6t i gazolo i gazolv 6ny inak ti
es sziltnirt, vagy ajelolo szervezet vagy
m6s szervezet eset6ben a bfr6s6gi nyilv6ntartlsbaeli szftmf.J.
A fellebbezes tartalmazhatja benyrijt6jdnak tele
mfft vagy elektronikus lev6lcim6t,
ill etve k6zb esitesi megbizottj6nak nev6t, tel
vagy elektronikus lev6lcim6t.

INDOKOL

A

Tarj6ni V6roslak6 Egyesiilet jelolo szewezet k6pviselet6re jogosult szem6ly, percze
a2020.6prilis 5-6re a salg6tarjrini 03. sz.
i v ftlasztSkeriiletben kituzott id6kozi
cinkonn6nyzati k6pviselS v illasztdsfin 2020. febru6r -6n P3 jelri, ajelolo szervezet bejelent6se
elnevez6sri formanyomtatv6nyon (a tov6bbiakban formanyomtatvfrny) a jelol6 szervezet
nyilv6ntart6sba v6telet k6r1e a HVB-tol.
Szabolcs

A formanyomtatv6nyon a jelolo

szervezetet k6p
o szem6ly a jelolo szervezetnek a civil
szervezetek b ir6 s 6gi nyilv6ntart 6s ttb an szereplo hi talos neve mellett megjelolt egy,
a civil
szervezetek bir6s6gi nyilv6ntarlhsitban nem szere o TVE roviditett nevet. tovhbbh
k6rte

annak feltiintet6s6t is a szavazolapon. A

jelol6

nek nincs a

nyllvhntartdsf banbejegyzettroviditettneve.

civil szewezetekbir6s6si

A

vfiasztftsi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXV torv6ny (a tov6bbiakban:
Ve.) 134. $
6rtelm6ben a je1o16 szervezet roviditett neve a ci ll szew ezetek
nyilvant artdshb an szerepl6
roviditett n6v, ennek hihnyilban a jelo16
bejelent6sekor megjelolt egy6b roviditett
n6v, amely azonban nem lehet azonos m6s
nek a civil szervezetek bir6s6si
nyilv6ntart 6sth a v agy a j elolo szerv ezetek j elol
6s list6k nyilv6ntarthslba mdr bejegyzett
nevevel vagy rrividitett nev6vel.

A Salg6tarjdni Helyi Vdiaszt6si Bizotts6e a Ve.
szewezetet a civil szervezetek bir6s6si nvilv
formanyomtatv6nyon megj elcilt fVE rdviditett

atkozott rendelkez6se drtelm6ben a ielol6
ban szercpl6 hivatalos neve mellett a
egyiitt veszi nyilv fintartdsb a.

A

Salg6tarjrini Helyi V6laszt6si Bizotts69 aJ 1016 szervezet nyllvlntart6sba
v6tel6rol
hatftrozolt, mert megiillapitotta, hogy a jelol6 sze
bejelent6se megfelelt a Ve. 132. g 6s
133. $ (1) bekezd6s6ben, valamint 134. g-6ban fogl Itaknak.

A Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatiro
b

ekezd6s 6b en fo gl alt hat6skor6ben elj 6rva ho zza

A hatdrozattal szembeni fellebbez6si jog a ye.
hatilridll<rbl a Ve. 10.

S

g rendelkezik.

2

aYe. 132.

g-a, valamint a 307lD. (1)
$

$, valamint a 223-224. g-ain alapul. A

alg6tarj6n, 2020. febru5r 6.

a
a

Kapj6k:
1. Tarj6ni VSroslak6 Egyesiilet - sz6khely6n
2. Teriileti V6laszt6si Iroda
3. Nemzeti V6laszt6si Iroda

4. kattilr
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