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TA

Bizottsfg

: Pfrbesz6d Magyarorszfg|rt P6rt
jeliilS szerv ezet nyilvfntartf sba v6tele

HATARO

A Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizottsdg

a P6rbes
nyilv6ntart6sba v6te1e tfirgyhban az alftbbi hatinoza

Magyarors zttgert P6rt j elolo szerv ezet

hozta:

a Salgotarj6ni Helyi V6laszt6si Btzottsilg a 2020. fprilis 5. napjina a salg6tarjini 03. sz.
egy6ni v6laszt6keriiletben kttiizott id6kozi onko
nyzati k6pvise16 v ilaszthsirn a P 6rb esz6d
Magyarorsz|geft P611- (nyilv6ntartasi SZAMA: 01-02-0015182) je1ol6 szervezetet
nyilv6ntaft6sba veszi.

A hat|rozat ellen az igyben erintett term6szetes
szerv ezet fellebbez6st

szem6ly,

jogi szem6lyis6g n6lkiili

nvirithat be.

A fellebbez6st szem6lyesen, 1ev6lben, telefaxon v
hivatkozAssal, illetve a v|laszthsi btzottsdg m6rlegel
benyirjtani. Nem nyfjthat be fellebbezdst az igybe,
A fellebbezlst a Teriileti Y|lasztdsi Bizotts6ghoz (
a Salg6tarj6ni Helyi YilIasztfsi Bizotts6gn|l (31
i eevzo@saleotarj an.hu) kell el6terj eszteni rigy,
szfmitott 3. napon (2020. febru6r 13.) 16.oo 6r6ig

elektronikus lev6lben jo gszabilys6rl6sre
isi jogkorben hozott hatfrozata e1len lehet
elj6rt v6lasztilsibizotts6g 6s annak taga.
100 Salg6tarjhn, R6k6czi ft 36.) cimezve
Salg6tarj6n, Mirzeum t6r L, e-mail:
az lesk6sobb a hatilr ozat meshozatalSt6l
ezzefl a Helyi Y|lasztdsi Irod6hoz.

E hat6rid6 jogveszt6.

A

fellebbez6snek tafialmaznia kell a fellebbez6s
lakcim6t (sz6khely6t), 6s - ha lakcim6tol (sz(
k6relem benyrijt6j6nak szemdlyi azonositojfit, I
lakcimmel nem rendelkezo vhlaszt6polglr
szemely azono s s 6 g 6t r gazol6 i gazolv 6ny 6nak ti
m6s szervezet eset6ben a bir6sfgi nyilvSntarl6sbaA fellebbezls tartalmazhatja benyrijt6jfnak tel
illetve k6zb esit6si me gbizoltj6nak nev6t, tel e

; a k6relem beny(rjt6j6nak nev6t,
y6tol) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t; a
etve ha kiilfoldon 616, magyarorszhgi
rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
es sz\mfft, vagy a jelolo szervezet vagy

i

szitmSt.

xszSmfit vagy elektronikus lev6lcim6tvagy elektronikus lev6lcim6t.

INDOKO

A

P6rbesz6d Magyarorszfryert P6rt jeiolo sze
Timea a 2020. Sprilis 5-6re a salg6tar.jani 03. sz.
onkorm6nyzati k6pvis elo v ilasztilsitrt 2020. febru6r
elnevez6sri formanyomtatv6nyon (a tov6bbiak
nyilv6ntarl6sba v6te16t k6r1e a HVB-t61.

A

Salg6tarl6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6g a
hatirozott, mert meg6llapitotta, hogy a. jelolo szer-v
133. $ (1) bekezd6s6ben foglaltaknak.

k6pviselet6re jogosult szem6ly, Szabo
ini vdlaszt6kertiletben kitrizott idokozi
P3 jelu, a jelolo szervezet bejelent6se
formanyomlatviny) a je1o16 szewezet

olo szervezet nyrlvhntart6sba

v6tel6rol
bejelent6se megfelelt a Ve. 132. $ 6s

A

S al g6tarj 6ni H elyi Y illasztfsi Btzotts 5g hathr o za
bekezd6s6ben foglalt hatSskor6ben elj 6rva hozza

aYe. 132.

Ahathrozattal szembeni fellebbez6si jog aYe. 22
hat6rid6kr5l a Ve. 10. g rendelkezik.

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

$-a, valamint

a307lD. $ (1)
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Kapj6k:

1.

Phrbesz5d MagyarorszSglrtPart - sz6khel

2. Teriileti VSlaszt6si Iroda
3. Nemzeti V6laszt6si Iroda
4. kattir
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HVB elnrike

