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Lehet Mris a Politika jeliil6
szerv ezet nyilvintartf sb a v6tele

HATARO

A Salg6tarl6ni Helyi Y6.laszthst Bizotts6g a
nyilv6ntartrisba v6te1 e tfr gy ftb an az alitbbi haIfu ozat

M6s a Politika jelol6

szervezet

hozta:

a Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Btzottsl.g a 2020 6prilis 5. napjftra a salg6tarj6ni 03. sz.
egy6ni v6laszt6kertiletben kitizott id6kozi
nyzali k6pviselo vSlaszthsitn a Lehet Mris
a Politika (nyilv6ntarl Ssi sz6ma: 01 -02-00 1 3 284) je 5lo szervezetet nyilv6ntarl6sba veszi.

A hathrozat ellen az tigyben 6rintett tenn6szetes
szerv ezet fellebbez6st

szem6ly,

jogi szem6lyis6g n6lkiili

nyujthat be.

A fellebbez6st

szem6lyesen, lev61ben, telefaxon
hivatkoz6ssal, illetve a v 6laszt6si bizottsfry m6rlege
benyfjtani. Nem nyirjthat be fellebbez1st azigy
A fellebbez6st a Tertileti V6laszt6si Bizotts6ghoz (
a Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6gn6l (31
j egyzo@saleotar-i an.hu) kell e16ter1 eszteni fgy, ho
szhmitott 3. napon (2020. febru6r 13.) 16.oo 6r6ig
E hat6rido jogveszto.
A fellebbez6snek tartalmaznia k.ell a fellebbez6s i
lakcim6t (sz6khely6t), 6s - ha lakcim6tol (szd
k6relem benyijt6j6nak szem6lyi azonositSjift, i

elektronikus lev6lben jo gszab6lys6rt6sre
i j ogkorben hozott hathrozata ellen lehet
elj6rt v6lasztdsibtzottsAg 6s annak tagtra.
100 Salg6tarjhn, R6k6czi irt 36.) cimezve
Salg6tarj6n, Mrizeum tlr I., e-mail:
az le gkesobb a hat6r o zat me ghozatallt6l
a Helyi V6iaszt6si Irod6hoz.

lapjht; a k6relem benyrijt6j6nak nev6t,
ly6tol) eher - postai 6rlesit6si cimlt a
etve ha kiilfoldon 615, magyarcrszttgi
lakcimmel nem rendelkezo vllaszt6polgttr
rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
szemllyazonoss6g6trgazoloiguz,o\vhny6nak-tipusrl
6s sz\mifi, vagy a jelol6 szewezet vagy
miis szervezet eset6ben a birosilgi nyilvdntart6sba-v teli szhmht.
A fellebbez6s tartalmazhatja benyrijl.6j6nak
xszitmfft vagy elektronikus lev6lcim6till etve k6zb esit6si megbizottj6nak nev6t, telefax
5t v agy elektronikus 1ev61cim6t.

INDOKOL
A Lehet M6s a Politika jelolo szervezet kepvisele
a 2020. 6prilis 5-6re a salg61.arj6ni 03. sz.
cinkorm6nyzati k6pvis el6 vflaszthsln 2020. febru5r
elnevez6su formanyomtatv6nyon (a tov6bbiakba
nyilv6ntart6sba v6te16t k6rte a HVB-tol.

A

Salg6tarj6ni Helyi YSlaszthsi Bizotts6g

aj

hatftrozott, mert meg6llapitotta, hogy a jelolo
133. $ (1) bekezd6s6ben foglaltaknak.

A Salg6tarj6ni Helyi V6lasztfsi Bizottsdg hatS
bekezd6s6ben foglalt hat6.skor6ben elj 6rva hozza tn

jogosult szem6ly, Angyal K6roly Tibor
i vSlaszt6kertiletben kitiizolt idokozi
P3 jelri, a jel<ilo szervezet bejelent6se
formanyomtatvSny) a jelolo szewezet

1016 szewezet nyilv6ntarl6sba v6tel6rol
zet bejelent6se megfelelt a Ve. 132. g 6s

aYe. 132.

$-a, valamint a 307lD. $ (1)

A hatdrozattal szembeni fellebbez6si jog a Ye.
hatarid6kr6l

a

Ve. 10. $ rendelkezik.
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Kapjrlk:
1. Lehet M6s a Politika - sz6khely6n
2. Ter0leti YillasztSsi Iroda
3. Nemzeti Yillaszthsi Iroda
4. katthr

22

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

