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A Salg6tarj6ni Helyi Yfiasztitsi Bizottsfry a Magyarorszdgert Mozgalom je1o16

szewezet nyilv6ntarl6sba v6tele tftrgyftban az al|bbi othozta:

a Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts|g a 2020. 6prilis 5. napjhra a salg6tarj6ni 03. sz.
\nyzati k6pvisel6 v5'laszthsftn a Jobbikegy6ni v6laszt6keriiletben kitiizott idokozri onko

Magyarorszhgert Mozgalom (nyilv6ntart.6si sz(t : 01-02-0010655) jelolo szewezetet
nyilv6ntart6sba veszi.

A, hatfrozat ellen az iigyben 6rintett term6szetes
szew ezet fellebbez6st nyriithat be.

szemely, jogi szem6lyis6g n6lktili

A fellebbez6st szem6lyesen, lev6lben, telefaxon v elek[ronikus 1ev61b en j o gszab6lys6rl6sre
i jogkorben hozott hatfirozata ellen lehethivatkoz6ssal, illetve a v6laszt6si bizotts6g m6rl

benffitani. Nem nyfjthat be fellebbezdst azigyb elj6rt v6laszl6sibizotts6g 6s annak tagtra.
100 Salg6tarj6n, R6k6czi ilt 36.) cimezveA fellebbez6st a TeriiletiYilaszt6si Bizotts6ehoz (

a Salg6tarj6ni Helyi Y|laszthsi Bizotts6,gn6l (31 Sallg6tarj6n, Mirzeum t6r 1., e-mail:
i e gvzo @SeigAladgn-hu) kell eloterj eszteni f gy, az 1 o sk6s 6bb a hatftr o zat me s.hozatal6t6l
szitmitott 3. napon (2020. febru6r 13.) 16.oo 6r6ig
E hat6rid6 jogveszto.

ezzerr a Helyi V6lasztSsi kodhhoz.

A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a fellebbezds i apl6t; a k6relem benffit6j6nak nev6t,
lakcim6t (sz6khelv6t). 6s - ha lakcim6tol (sz6k y6tol) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t1' a

Salg6tarj:ini Httyi V:i

Salgr6tarjr{ni Helyi Vflaszt6si Bizotts:ig
712020. (II.10.) HVB. sz.hatfrozata Tirgy:

k6relem benffit6j6nak szem6lyi azonosit6jht, 1l

lakcimmel nem rendelkezS vftlasztopolgfir nem
szem6ly azono s sdg6t rgazol6 igazolv 6ny6nak tipus d

m6s szervezet eset6ben a bir6s6gi nyilv6ntart6sba-
A fellebbez1s Iartalmazhatja benyirjt6j6rrak tel
illetve k6zb esit6si megbizoltj6nak nev6t, telefax

INDOKOL S

A Jobbik Magyarorszhglrt Mozgalom .je1o15
Sneider Tam6s a2020.6prilis 5-erc a salg6tarj6ni
idokozi onkorm5nyzati k6pvis elo vftlaszthsfin 2A2
bejelent6se elnevez6sri formanyomtatv6nyon (a
szervezet nyilv6ntarl6sba v6te16t k6rte a HVB-t61.

A Salg6tarjSni Helyi YSlasztilsi Brzottsfry a j
hathrozoft, mert meg6llapitotta, hogy a jeltlo
133. $ (1) bekezd6s6ben foglaltaknak.

i Bizottsdg

Jobbik Magyarorszig|rt Mozgalom
j eliil6 szerv ezet nyilvintartf sb a v6tele

etve ha ktilfoldon 616, magyarcrszhgi
rendelkezik szem6lvi azonosit6val. a

vary a jelolo szervezel vagy

vagy elektronikus lev6lcim6t,
t v agy elektronikus 1ev61cim6t.

k6pviselet6re jogosult szem61y,
3. s2. egyeni v|lasztokeriiletben kitizott
febru6r 6-5n P3 jehi, a jelolo szewezet
Sbbiakban: formanyomtatv6ny) a jelolo

szervezet nyilvdntart6sba v6te16r51

bejelent6se megfelelt a Ve. 132. $ 6s

bik



A Salg6tarjdni Helyi V6laszt6si Bizotts6g
bekezd6s6ben foglalt hatSskor6b en eljSwahozza

Ahathrozatlal szembeni fellebbez6si jog a Ye.22
hatdridokr6l a Ve. 10. g rendelkezik.

aYe. 132. $-a, valamint a 307/D. g (1)

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

Sa1g6tarj6n, 2020. febru6r 1 0.

Kapjfk:
1. Jobbik Magyarorszilglrt Mozgalom -
2. Tertileti Y6laszt6si Iroda
3. Nemzeti V6laszt6si Iroda
4. hatthr

a HVB elnoke
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