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Salg6tarjdni Helyi Vrilasztrisi Bizotts6o
13 12020.(lL 2 7.) HVB. sz. hnthr ozata

Tri4gy: Ereszfvdny 6s Kiirny6ke SegiTek
E gytes tilet j eliil,6 szerv ezet nyilvrintartris b a
v6tele

HATAROZAT

A Salg6tarj6ni Helyi V5laszt6si Bizotts6g az Ere$ztv6ny 6s Korny6ke SegiTek Egyestlet
jelolS szervezet nyilv6ntartiisba vdtele tingyhban az fulabbihatttrozatotho4a:
zotts6g a 2020. 6prilis 5. naplilta
tt id6kozi on|<orm6nyzati kdpvi
Egyestilet (nyiliv6ntartdsi szhma: |

03.

sz.

s6n az
) jelcilo

hatfuozat ellen az iigyben 6rintett termdszetes (s jogi szemdly, jogi szem6lyis6g ndlkiili
szerv ezet fellebbez6st nyrij that be.
A fellebbez6st szem6lyesen, lev6lben, telefaxo
hivatkozds sal, illetve a v fllasztfsi bizotts6g md
benyrijtani. Nem nyrijthat be fellebbezdst azi
A fellebbez6 st a Teriil eti Y ilIasztAsi B izotts6g
a Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizottsdgniil
ell eloterj es zteni ugy , hogl az legk6sobb a hatftrozat meghozatalffiol
m6rcius 1.) 16.oo 6r6ig mpgerkezzen a Helyi v6lasztrisi kod6hoz.E

A

fellebbez6snek tafialmaznia kell a fellebbezds j$galapj ffi; a klrelem benyrijt6j6nak nev6t,
lakcimdt (szdkhely6t), 6s - ha lakcim6tol (s
k6relem benyrijt6j6nak szem6lyi azonosit6j
lakcimmel nem rendelkez6 vttlasztopolgfn
szemlly azono ss 6g6t igazolo rgazolv itny6nak t
m6s szervezet eset6ben a bir6s6gi nyilv6ntart6s
A fellebbez6s tartalmazhatja benyrijt6j6nak
illetve k6zbesit6si megbizottj6nak. nevdt, telefaxsz6rlrffivagy elektronikus lev6lcim6t.

A

INDOKOLAS

jelolo

szervezet k6pviseletere jogosult
szem6ly, T6tmih6ly Zoltfn a 2020. 6prilis 5-6re a salg6tarj6ni 03. sz. egydni
vtiaszt6keriiletben kitriziltt idokozi onkorm6rLyzati [<dpviselo v|lasztasan 2020. februrir 27-en
P3 jelri, a jelolo szervezet bejelentdse elnevezdsr{ formanyomtatv6nyon a jelcilo szewezet
nyilv6ntart6sba v6tel6t k6rte a HVB-I61.

Az

Eresztvdny 6s Korny6ke SegiTek Egyesiilel

Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6g a jelolo szervezet nyilv6ntart6sba veteldrol
hatdrozott, mert meg6llapitotta, hLogy a jelolo szeri,ezet bejelent6se megfelelt a Ve. 132. $ 6s
133. $ (1) bekezdes6ben foglaltaknak.

A

aYe. 132. $-a, valamint a30llD. $ (1)

A Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6g
bekezd6s 6ben fo glalt hatrlsk<ir6ben elj 6rva hozza

A hatfrozaltal szembeni fellebbezdsi jog a Y e. 22
hat6rid<ikr6l a Ve. 10.

I

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

rendelkezik.
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Kapj6k:

1

2.
3.
4.

Eresztv6ny 6s K<lrny6ke SegiTek Egyestilet
Teriileti V6laszt6si Iroda
Nemzeti V6laszt6si Iroda

hattdr

sz6khely6n

