
Salg6tarjfni Helyi V Bizottsrig

Salg6tarj rini Helyi V:ilaszt:isi Bizottsf g
812020. (II.10.) HVB. sz. hathrozata Momentum Mozgalom jeliil6

szerv ezet nyilvf ntartisb a v6tele

HATA

omentum Mozgalom jelolo szewezet
hozla:

a Salg6tarjrini Helyi V6laszt6si Bizotts6g a 2020 6prilis 5. napjfira a salg6tarjttnt 03. sz.
y zatr klpv is el o v61 asz tls in a Momentumegy6ni v6l as zt6keriil etb en kitizott idoko zi o

Mozgalom (nyilv6ntarl6si sz6ma: 0 1 -02-00 1 6 5 12) j

A hatdrozat ellen az tigyben 6rintett term6szetes
szew ezet fellebbez6st nyriithat be.

5Io szew ezetet nyilv6ntarl6sba veszi.

szemlIy, jogi szem6lyis6g n6lkiili

A fellebbez6st szemdlyesen, levdlben, telefaxon v elektronikus lev6lben j o gszab6lys 6rt6sre
i jogkorben hozotthatfirozata ellen lehethivatkoziissal, illetve a v itlasztlsi brzottshg rn6rlege

benyfjtani. Nern nyfijthat be fellebbezlst az u elj6rt v6laszthsibizotts6g 6s annak tagtra.

100 Salg6tarjin, R6k6czi ft 36.) cirnezve
Salg6tarj6n, Mfzeum t6r 1., e-mail:

i egyzo@sal gotarj an.hu) kell eloterj eszteni rigy, ho
szfmitott 3. napon (2020. febru6r 13.) 16.oo 6r6ig
E hatfiridojogveszto.
A fellebbez6snek IartaTmaznia kell a fbllebbez6s i pjfi|, a k6relem benyfjt6j6nak nev6t,
Iakcim6t (sz6khely6t), 6s - ha lakcim6tol (szd y6tol) elt6r - postai erlesit6si cim6t a
k6relem benyrijt6j6nak szem6lyi azonositojfft., i ve ha kiilfoldon 616, magyarorczlgi
lakcimmel nem rendelkez6 vflasztopolghr rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a

6s szdmht, vagy ajelolo szewezet vagyszemlly azono s s 6g6t igazolo r gazolv 6ny 6nak tip
m6s szervezet eset6ben a bir:6s6gi nyilv6ntart6sba- i szftmfi.
A fellebbezes tartalmazhatja benyijt6j6nak t xszttm|t vagy elektronikus 1ev61cim6t,
ill etve k6zb esit6si megbizottj ttnak nevdt, tel e fift v agy elektronikus lev61cirn6t.

INDOKO

A Momentum Mozgalom jelcilo szervezet selet6re jogosult szem61y, Fekete-Gy6r

A Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si BizottsSg a
nyi lv6nt art6sb a v6t e1 e thr gy 6b an az alSbb i hatdr o z a

A fellebbezlst a Tertileti Yillasztitsi Btzottslghoz (
a Salg6tarjSni Helyi Y|lasztitsi Bizotts6gn|l (31

AndrS.s a2020. drprilis 5-ere a salg6tarj6ni 0ll. sz.
onkormfnyzati k6pvis elo v illasztisfn 2020. febru6r

az 1 egk6s obb a hatir o zat meghozatalfit6l
eg1rkezzen a Helyi Yilasztlsi Irod6hoz.

1ni v |laszt6keriiletb en kitrizott idokozi
dLn P3 je1u, a jelolo szervezet bejelent6se

elnevez6sri formanyomtatvSnyon (a 1.ov6bbi
nyilv6ntarl6sba v6te16t k6rte a HVB-tol.

: formanyomtatv6ny) a je1o16 szewezet

A formanyomtatv6nyon a jelol6 szervezetet k6p 6 szem6ly a jelol6 szervezetnek a civil
szerv ezetek bir6s6gi nyilv6ntartiis6b an szereplo hi atalos neve mellett megjelolt egy, a civil
szervezetek bir6s6gi nyilv6ntarl.6s6ban nem o Momenturn roviditett nevet, tov5bb6
k6rte annak feltiintet6s6t is a szavazolapon. A je
bir6 s 6gi nyilviintarl6s 6b an b ej e gy zett rovi ditett nev

lo szewezetnek nincs a civil szervezetek



A villaszthsi elj5r5sr6l s2616 2013. 6vi XXX t6rv6ny (a tovdbbiakban: Ve.) 134. $
6rtelm6ben a jelolo szervezel roviditett neve a ci 1I szerv ezetek nyilv6nt arl6s6b an szerepl6
roviditett n6v, ennek hiSnyhban a jelolo szervezet bejelent6sekor megjelolt egy6b roviditett
n6v, amely azonban nem lehet azonos m6s
nyllv 6ntartSs6b a v agy a j elolo szew ezetek j elol
nev6vel- vagy rdviditett nev6vel.

ezetnek a civil szewezetek bir6s6si
6s list6k nyllvhnlartilshba m6r bejegyzett

A Salg6tarjrini Helyi V6laszt6si Bizotts6g a Ve. hi tkozott rendelkez6se 6rtelm6ben a ielolo
szewezetet a civil szervezetek bir6s6gi nyil szerepl6 hivatalos neve mellett a
formanyomtatv6nyon megj elolt Momentum rovidit n6wel egytitt veszi nyilv Sntarthsb a.

A Salg6tarjSni Helyi YSlasztdsi Bi'zottsdg a j 016 szervezet nyilvSntart6sba v6tel6161
132. $ 6shatfnozott, mert meg6llapitotta, hogy a jelolo bejelent6se megfelelt a Ve.

133. $ (1) bekezd6s6ben, valamint 134. g-6ban fo taknak.

A S al g6tarj 6ni H elyi Y ilIasztitsi Bizottsdg hat6r oza aYe. 132. $-a, valamint a307lD $ (1)

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

b ekezd6s 6b en fo gl alt hat6skrjr6b en elj 6rva hozza

Salg6tarj6n, 2020. febru6r 1 0.
Brzdb

A hat|rozattal szembeni fellebbez6si jog a Y e. 22
hataridokr6l a Ve. 10. $ rendelkezik.
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Kapj6k:
1. Momentum Mozgalom - sz6khely6n
2. Tertileti Y 5,lasztilsi Iroda
3. Nemzeti V6laszt6si Iroda
4. kattfir


