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Tfr$y: Demokratikus Koalfciri jeliil6
szervezet nyilvfntartf sba v6tele

Koaiici6 ielolo szervezet
hozta.

eljfrt v6lasztflsibizotts6g 6s annak taga.
100 Salg6tarjhn, R6k6czi ft 36.) cimezxe

HATAR

A Salg6tarjrini Helyi V6lasztfsi Btzottshg a
nytlvintartLisbav6telethrgyilbanazalilbbihathroza

A fellebbez6st a Tertil eti Y flasztdsi Bizottshghoz (
a Salg6tarj6ni Helyi Yflasztlsi Bizotts6gn6l (3X

a Salg6tarj6ni Helyi Y|laszthsi Bizotts6g a 2020 6prilis 5. napj6ra a salg6tarj6ni 03. sz.
egy6ni v6laszt6keri.iletben kituzott tdbkozi o onnitnyzati k6pviselo v6laszt6stn a
Demokratikus Koalici6 (nyilv6ntartlst szttma 0l
szervezetek bir6s6gi nyilv6ntarthsdban szereplo
szervezet bejelent6se elnevez6sri formanyomtatv

-0014391) jelolo szervezetet - a civil
ivatalos n6r,.vel 6s a P3 jelu, a jelol6
nyon megjelolt, de a civil szervezetek

bir6 s 6gi nyilv6ntart 6shb an nem s zerepl6 DK rdvidi t n6wel - nyilv6ntart5sba veszi.

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

szem6ly, jogi szern6lyis6g n6lkiili

A fellebbez6st szem6lyesen, lev6lben, telefaxon va elektronikus lev61ben jo gszabfiys6rt6sre
i jogkorben hozolthathrozata ellen lehethivatkoz6s s al, ill etve a v iiaszthsi bizotts 6s m6rl

benffitani. Nem nyrijthat be fellebbez6st az igyb

Sa1g6tarj6n, Mrizeum ter 1., e-mail:
j e glzzo @,s al eotar-i an.h!) kell el6terj eszteni rigy, ho az legk6sobb a hatdr ozat meghozatalfit6.
szftmitott 3. napon (2020. febru6r 9.) 16.oo 6r6ig
hathrid6 jogveszto.

ezzen a Helyi V6laszt6si kodithoz. E

A fellebbez6snek tartalmaznia kell a fellebbez6s j galapjfit; a k6relem benyijt6j6nak nev6t,
lakcim6t (sz6khe1y6t), 6s - ha lakcim6t6l ( ol) elt6r - postai ertesit6si cimet; a
k6relem benffit6j6nak szem6lyi azonosit616t, i letve ha kiilfoldon 615, magyarorszhgi

rendelkezik szem6lvi azonosit6val. alakcimmel nem rendelkez6 villaszt5polgfr
szemely azono s s 6g6t igazolo tgazolv Sny6nak tip 6s szhm6| vagy a jelolo szervezet vagy
m6s szervezet eset6ben a bir6s6gi nyilv6ntarlSsba-v i szirm5;t.
A fellebbezls Iartalmazhatja benyirjt6j6nak szhmfit vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbizoltj6nak nev6t, tel ift v agy elektronikus 1ev61cim6t,

INDOKO

A Demokratikus Koalici6 ielolo szewezel k6pviselet6re jogosult szem6ly altal
meghatalmazott dr. Egyed Ferdin6nd a 2020. ilis 5-6re a salg6tarj6ni 03. sz. egy6ni
v5laszt6keriiletben kitrizott id6kozi onkormSnvzati k6pvisel6 v6laszths6n 2020. febru6r 5-6n
P3 jelri, a jelolo szervezet bejelent6se elnevezd fonnanyorntatv6nyon (a tov6bbiakban:

v6te16t k6rte a HVB-t61.formanyomt atv fny) a j elolo szerv ezet nyilv6n

A formanyomtatv6nyon a jelol6 szervezetet m talmazfssal k6pvisel6 szem6ly a jelolo
szerwezetnek a civil szervezetek bir6s6gi nyiiv6nt 6s6ban szereplo hivatalos neve mellett
megjelolt egy, a civil szervezetek bir6sdgi nyil tarISs(han nem szerepl6 DK roviditett



nevet, tovhbb| k6rte annak feltiintet6s6t is a szav
szerv ezetek bir6s6gi nyilv6ntart 6shb an bej egyzett

n. A je1o16 szervezetnek nincs a civil
viditett neve.

A, vitlaszthsi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXX
6rtelm6ben a je16k1 szervezet roviditett neve a ci
roviditett n6v, ennek hilnyilban a jelolo bejelent6sekor megjelolt egy6b roviditett
n6v, amely azonban nem lehet azonos m6s
nyilvrlntart6sriba v agy a j e1ol6 szew ezetek, j elol
nev6vel vagy rdviditett nev6vel.

ezetnek a oivil szewezetek bir6sSsi
6s list6k nyilv6ntartilsSba mdr bejegyzett

A Salg6tarj6ni Helyi Yhlasztlsi Bizotts6g a Ve. hi ozott rendelkez6se 6rtelm6ben a jelolo
szervezetet a civil szervezetek bir6s6si nvilv6n s6ban szerepl6 hivatalos neve mellett a
formanyomtatvdnyon me gj elci lt DK roviditett nd I egyiitt veszi nyilvhnLart6sba.

A Salg6tarj6ni Helyi Y|laszthsi Btzottshg a j 1016 szervezet nyllvSntart6sba v6tel6r61
hatirozott, mert megSllapitotta, hogy a jelol6 bejelent6se megfelelt a Ve. 132. g 6s
133. $ (1) bekezd6s6ben, valamint 134. g-6ban fogl

A S alg6tarj 6ni Helyi Vrilaszt6si Bizonsdg hatfuro
b ekezd6s 6b en fo glalt hat6skor6b en elj frv a ho zza

Ahathrozattal szembeni fellebbez6si jog a Ve.
hat6ridokr6l a Ve. 10. g rendelkezik.

Salg6tarj6n, 2020. febru6r 6.

6t a Ve. 132. $-a, valamint a 307/D. g (1)

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

Kapj6k:
1. Demokratikus Koalici6 - sz6khelv6n
2. Teriileti V6laszt6si Iroda
3. Nemzeti V6laszt6si Iroda
4. halthr


