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Salg6tarjr[ni Helyi Vrilaszt6si Bizottsig
17 12020. (III.25.) HVB. sz. hathr ozata Trirgy: A2020.iprilis 5. napjfra kitiiziitt

id6ktizi helyi iinkorminyzati k6pvisel6k
vflaszt:isin a salg6tarjfni 03. szfmri
egy6ni vilasztrfkeriiletben alkalmazandri
szr az6lap adtttartalm 6nak j 6viha gy:i s a

HATAROZAT

A Salg6tarjSni Helyi V6laszt6si Bizotts6g a 2020. Aprilis 5. napjira kituzott idokozi helyi
onkorm6nyzati k6pvisekik v6lasztSsttn a salg6tarj6ni 03. sz6mu egy6ni v6laszt6keriiletben
alkalmazandS szavaz6lap adattartalmSnak j6vithagyhsa thrgy6:ban az alilbbihatitrozatot};'ozta:

a Salg,6tarj6ni Helyi Virlaszt6si Brzotlsdg a 2020. rlprilis 5. naplfira ktlizott idSkozi helyi
onkorm6nyzati k6pviselok v6laszthshn a salg6tarj6ni 03. szitm.iu egy6ni v6laszt6kertiletben
alkalmazand6 szavazolap adattaftalmfi az l, meil\klet szerint j6vhhagyja, ,,NYOMHATO"

j elz6s s el l6tj a eI 6s a16ir6s s al, valamint b ely e gzov el hitelesiti.

Ahattnozat ellen nincs helye fellebbezdsnek.
A hatfrozat elleni bir6sfgi feliilvizsgSlati k6relmet irgy kell benyrijtani, hogy az legk6sobb a
halSrozat megltozatalSt koveto napon (2020. m6rcius 26.) 16.00 6riig megerkezzen a

Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6ghoz (3100 Salg6tarj6n, Mitzeum tlr I., szem6lyesen: L

emelet 125. iroda, e-mail: iegyzo@saleotarian.hu). E hat|rido jogveszto. A bir6s6gi

feli.ilvizsg6lati k6relmet a Fov6rosi It6lotSbla bir6lja el,

INDOKOLAS

A Salg6tarj6ni Helyi V5laszt6si Btzotts|g a ahat6rozat6t a vftlasztils\ elj6r6sr61 szolo 2013. evi
XXXU. torv6ny (a tovribbiakban: Ve.) 162. $ (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n

hoztameg

A Salg6tarjdni Helyi Y6laszt6si Bizotts6g elvdgezte a szavazolap minta e1lenorz6s6t.

A Salg6tarjdni Helyi V6laszt6si Bizotts6g az ellenorz6s sor6n hib6tlannak ta161t 6s elfogadott
szavaz6lap minta mindk6t plitdhnytfi,,NYOMHATO" jelz6ssel l6tja el. A szavazolap mint6t
al6ir 6ssal 6s b 6ly egzovel hitel esiti.

Ahatdrozat aVe. 156-161. $-ain, valamint aVe. 5. me116k1et6n alapul.

Ahatfrozattal szembeni jogorvoslati jog aYe. 240. $ (1) - (2)bekezdlseiben foglaltakon alapul.

A hat6ridSkrol a Ve. 10. $-a rendelkezik.

rf /*\s.\

S,'tint.i,$,

Salgotarj 6n, 2020. m6rcius 25.

a HVB elnoke



Kapj6k:
1. Kov6cs Andrea - lakcim6n
2. SALGOTARJAN, Szeretem! Egyesiilet - sz6khely6n
3. Demokratikus Koalici6 - sz6khely6n
4. Jobbik MagyarorszSglrt Mozgalom - sz6khely6n
5. Lehet Miis a Politika - sz6khelyen
6. Momentum Mozgalom - sz6khely6n
7. Magyar Szocialista P6rt -sz6khely6n
8. P 6rbesz6d Magyarors zhg1rt P 6rt - sz6khely6n
9. Tal6niV6roslak6 Egyesiilet - sz6khely6n
1 0. Bang6 Kriszti6n - lakcim6n
11. Magyar Munkrisp5rt - sz6khely6n
12. Turcs6ny Liszl6 - lakcim6n
13. T6tmihSly Zolthn- lakcim6n
74. Eresztv6ny 6s Komy6ke SegiTek Egyesiilet - sz6khely6n
1 5. Tertilett Y Slasztilsi Iroda
16. Nemzeti Y6laszt6si Iroda
17.haIt6r
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SZAVAZOLAP
Helyi onkorm dtnyzati k6pvisel6k vdlas ztdsa

2020.5prilis 5.

SALGOTARJAN

03. szd m ri v5 laszt6kerii let

Erv6nyesen szavazni csak 1 leltittre lehet!
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r. runcsAuyrAszr0 rUccnrrHrrrtitr

z. nRuc6 rntsnrllH MAGYAR MUNKASp[nr (uuurAspAnT)

3. KOVACSANDREA
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sRrc6rnRtAH, SzERETEMt rcyrsU ttt
DEMoKRATTKUS xonfcb (rr)
J0BBTK MAGyARoRszAcEnr mozGALoM (J0BBtK)

rrrrr mi{sR poUTtKA (LMP)

MOMENTUM MOZGALOM (MOMENTUM)

MAGYAR szocrAusrR pr{nr (mszp)

pi[nsIszE0 [,lRcyRnoRszl[cERr pl(nr (pAnsryEo)

rRnrAu vAnosux6 rcvrsUrn (rvr)

4. TOTHMIHATYZOTTAN tnrnvEny Es xOnnvExr srcirrx rcyrsUur
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Erv6nyesen szavaznia jelolt neve melletti korbe tollal irt k6t, egym6st metsz6 vonallal lehet, p6ldSul: I u"ny O
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SZAVAZOLAP
Helyi onkorm ilnyzati k6pviselSk vSlasztlsa

2020.5prilis 5.

SALGOTARJAN

03. sz6 m ri v6lasztokerii let

Erv6nyesen szavazni csak 1 leltiltre lehet!
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1. TUR(SANYTASZT6 rUccntrnrt(itr

2. BANG6 KRISZTffiN tritRcvnR murxi{spAnr (muurAspAnt)

3. KOVACSANDREA
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sltc6nntAn, SzERETEM! tcYtsU tn
DEMOKRATIKUS KOAIICII| (DK)

JoBBTK MAGYARoRSzAcEnT mozGA[oM (J0BBlK)

ttnrt tvtAs R PoUTIKA (LMP)

MoMENTUIII MoZGALoM (M0MENTUM)

MAGYAR szoclAHsrn P}{nr (mszP)

pAnstszEo luncvRnonszAcEnr pAnr (pAnsEszEo)

rRruAHr vARosnrd tcvrsUu (rvt)

4. TOTHMIHATYZOTTAN rnszrvEnv Es x0nwErc srclrrx tcvtsUttr
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Erv6nyesen szavazznia jelolt neve melletti korbe tollal irt k6t, egymdst metsz6 vonallal lehet, p6lddul: I uunu O


