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Bizottsfg

letve ha ktilfoldon 616, magyarorszilgi
rendelkezik szem6lvi azonosit6val. a

es szhmdt, vagy ajelol6 szewezet vagy
i szftmfft.

: Magyar Munkdsp6rt jeliil6 szervezet
nyilvrintart6sba v6tele

TIATARO AT

A Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizottslg Magyar Munk6sp6rt jelolo szewezel
nyi lv 6ntart 6sb a v6t el e ttr gy ih an az alhbbi hatd hozta'.

a Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Btzottsfug a 20 6prilis 5. napjdra a salg6tarj|tt 03. sz.
egy6ni v6laszt6keniletben kttizott idokozi o yzati k6pvisel6 v6lasztdsitn a Magyar
Munk6sp 6rt (nytlv fintartisi sz{tma; 0 1 - 0 2 - 0 0 0 0 7 8 4 )

A hatfirozat ellen az iigyben eintett term6szetes
szew ezet fellebbez6st nyriithat be.

elolo szerv ezetet nyilv6ntarl6sba veszi.

jogi szem61y, jogi szem6lyis6g n6lki.i1i

A fellebbez6st szem6lyesen, levdlben, telefaxon v elektronikus lev6lben jo gszabdlys6rl6sre
hivatkoz6ssal, illetve a v |lasztdsi btzottsls. m 6si jogkorben hozott hattrozata ellen lehet
benffitani. Nem nffithat be fellebbezlst az i elj6rt v6laszthsibizotts6g 6s annak tagtra.

100 Salg6tarjdn, R6k6czi ft 36.) cimezveA fellebbez6st a Teriileti V6lasztrlsi Bizotts6ghoz (
a Salg6tarj6ni Helyi Vrilaszt6si Bizottsdgnll (3I Salg6tarj6n, Mfzeum t6r 1., e-mail:
j egyzo@saleotari an.hu) kell eloterj eszteni rigy, ho az legk6s 6bb a hat6r ozat me ghozatalfit5l
szttmitott 3. napon (2020. februAr 9.) 16.oo 6rfuign
hatitrido jogveszto.

6rkezzen a Helyi V6laszt6si Irod6hoz. E

A fellebbez6snek taftalmaznia kell a fellebbez6s i lapjfi; a k6relem benffit6j6nak nev6t,
lakcim6t (sz6khely6t), 6s - ha lakcim6t6l (sz6k ly6t61) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t; a
k6relem benyirjt6j6nak szem6lyi azonosit6jfft, t

TA

lakcimmel nem rerrdelkezo viiaszt6polgfur
szemlly azono s s 69 iit i gazolo igazolv 6ny 6nak ti
m6s szervezet eset6ben a bir6s6gi nyllvfintart6sba-v
A fellebbezls tartalmazhatja benyirjt6j6nak tele t vagy elektronikus lev61cim6t,
il I etve k6zb e s it 6 s i me gbizottj6nak nev6t, telefaxszd vagy elektronikus lev6lcim6t.

INDOK

A Magyar Munk6sp6rt jelolS szervezet k6pviselet jogosult szem6ly 6ltal megh atalmazott
Nagy Attila Tibor a 2020. 6prilis 5-6re a salg6 j6ni 03. sz. egy6ni vdlaszt6kertletben
kitiizott id5kozi onkorm6nyzati k6pvisel6 v 2020. febru6r 4-enP3 1eli, ajelol6
szervezet bejelent6se elnevez6sri formanyomtat
v6te16t k6rte a HVB-t61.

nyon a je161o szewezet nyilv6ntart6sba

A Salg6tarj6ni Helyi Y1,laszthsi Brzottshg a
hathrozott, mert megdllapitotta, hogy a jelolo

1016 szervezet nyilvrintarldsba v6tel6rol
bejelent6se megfelelt a vfiaszt|si

elj6r6sr6l sz6l6 201'3. 6vi XXXVI. torv6ny (a
bekezd6s6ben foglaltaknak.

vdbbiakban: Ve.) 132. $ 6s 133. g (1)



A Salg6tarj6ni Helyi Vdlasztdsi Bizotts6g hatfirc
bekezd6s 6ben fo gl alt hat6sk<ir6ben el i 6rva ho zza

A hatirozattal szembeni feliebbezdsi jog a ye. 2
hatdridokr6l a Ve. 10. g rendelkezik.

aYe. 132. g-a, valamint a3O7lD, $ (1)

1. $, valamint a223-224. g-ain alapul. A

Salg6tarj 6n, 2020. febru6r 6.

Kapj5k:
1. Magyar Munk6sp6rt - sz6khely6n
2. Tenileti V6laszt6si Iroda
3. Nemzeti V6laszt6si Iroda
4. kattfir

S

aHVB elncike

Y

r*


