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Salgt6tarj rini Helyi Vrilaszt:fsi Bizottsf s
15 12020.(11I.02.) IIVB. sz. hathr ozata

Thrgy; T6thmihrily Zoltiln - azEresztv6ny
6s Kiirny6ke SegiTek Egyestilet egy6ni
vdlasztdkeriileti k6pvisel6jeliiltj6nek
nyilvintartrisba v6tele

HATAROZAT

A

Salg6tarj6ni Helyi Ytiasztitsi Bizotts6g T6thmih6ly Zdltfin - azEresztv6ny 6s Korny6ke
SegiTek Egyesiilet egydni v6laszt6kertileti k6pviselojeloltj6nek nyilvSntarl6sba v6tele
tttr gy itb an az alilbbr hat6r ozatot hozta:

a Salg6tarj6ni Helyi Yillasrtisi Bizotts6g a 2020. 6prilis 5. napjttra kituzdtt idokozi helyi
onkorm6nyzati k6pviselo viiasrtilsin a salg6tarj6ni 03. szdmti egy6ni villasztokertiletben
T6thmihrlly Zoltint - az Eresztv6ny 6s Korny6ke SegiTek Egyesiilet egydni vdlaszt6keriileti
k6pviseloj eloltj 6t nyilv6ntart6sba veszi,

Ahatfnozat ellen az iigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szemely, jogi szem6lyis6g n6lkiili
szerv ezet fellebbez6st nyrij that be.

A fellebbez6st szem6lyesen,lev6lben, telefaxon vagy elektr:onikus lev6lben jogszab6lysert6sre
hivatkoz6ssal, illetve avillasztitsi bizotts6g m6rlegel6si joghcirben hozotthathrozata ellen lehet
benyrijtani. Nem nyrijthat be fellebbez6st azigyben elj6rt v6lasztfsibizotts6g 6s annak tagtra.
A fellebbezdst a Teriileti V6laszt6si Bizotts6ghoz (3100 Sailg6tarjitn, R6k6czi ft 36.) cimezve
a Salg6tarj6ni Helyi V6lasztdsi Bizotts6gn6l (3100 Salg6ta.rj6n, Mirzeum tdt I., szemdlyesen:
L emelet I25. iroda, e-mail: jegyzo@salgotarjan"hu) kell eloterjeszteni irgy, hogy az
legk6sobb a hatdrozat meghozatalft6l szfmtitott 3. napon (2020. mdrcius 5.) 16.oo 6rriig
megdrkezzen a Salg6tarjfni Helyi V6lasztdsi Irod6hoz. E hatfrid6 jogveszto.
A fellebbezesnek tartalmaznia kell a fellebbez6s jogalapjrit; a k6relem benyrijtoj6nak nevdt,
lakcimdt (sz6khely6t), 6s - ha lakcim6t6l (sz6khely6tol) elt6r - postai 6rtesit6si cimet a
k{relem benyrijtoj6nak szem6lyi azonositojifi. illetve ha ktilftildon 616, magyatorszflgi
lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polg6r nem renderlkezik szem6lyi azonosit6val, a
szemelyazonoss6g6t rgazolo rgazolvfny6nak tipus6t es sztimifi, vagy a jelcilS szervezet vagy
m6s szervezet eset6ben a bfr6s6gi nyilv6ntart6sba-v6teh szlimifi.

A

fellebbezes tartalmazhatja benyrijt6jfnak telefaxszim(fi vagy elektronikus levdlcim6t,
illetve kdzbesit6si megbizottj6nak nev6t, telefaxsz6mt.i-vagy elektronikus lev6lcim6t'

INDOKOLAS
T6thmih6ly Zoltdn - az Eresztvdny 6s Kcirnydke Segi'Iek Egyesiilet egy6ni v6laszt6keriileti
k{pviselojeloltje k6r-te nyilv6ntart6sba v6te16t a2020.6pritis 5. nqpiilra kituzdtt idokozi helyi
onkormdnyzati k6pvis elo vfiasztlsin a salg6tarj6ni 03. sztmi egy6ni v6laszt6keriiletben.
Salg6tarjani Helyi V6lasztSsi Bizottsfg a jelolt nyilv6rrtart6sber vetel6roI hatiltozott, mefi
meg6liapitotta, hogy a jelolt bejelent6se megfelelt a vilaszttrsi elj6r6sr6l szol6 2013' evr
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XXXU. torvdny (a tov6bbiakban: Ye)

122-124 $-aibatr 6s 132. $-iiban, illetve a helyi
polg6rmesterek
v6laszthsfn6l sz6I6 2Afi. 6vi L. torv6ny 9. $ (1)
rinkormrlnyzati k6pviselok 6s
bekezd6sdben fo glaltaknak.

A Salg6tarj6ni Helyi Y6laszt6si Bizotts6g hatdrozatht aYe. 132. $-a, valamint a307lG
(2) b ekezdls
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alt hat6s k<jr6b en elj 6rv a hozza me g.

A hathrozattal szembeni fellebbez6si jog
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Ye. 221. $, valamint a 223-224. $-ain alapul. A

hat6rid6kr6l a Ve. 10. $ rendelkezik.

Salg6tarjrln, 2020. m6rcius 2.
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Kapj6k:
1. T6tmih6ly Zoltdn- lakcimdn
2. Eresztv6ny 6s Korny6ke SegfTek Egyesiilet - sz6khely6n
3. Teri.ileti Yillasdirsi Iroda
4. Nemzeti Yillasztdsi Iroda
5. haItfir
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