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IIVB határozat

(a továbbiakban: Ve,)
Az újtikos Helyi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény
Juhász András Gergő (4096
307lG. (2) bekezdésében biztosított feladatk<irében eljárva

§
"iiti*or,"iiirith

2019, évi
ot"o 12/A.) a helyi önkormanyzati képviselők és Polgármesterek
veszi,
iitasnásara, mint fiiggetlen egyéni listás jelöltet nyilvántartásba

szerePlő
válasrtási bizoítság elsőfokú határozaía ellen a központi névjegYzékben
jogi
személy,
és
természetes
választópolgar, jelölt, jelölő szervezet,továbbá azigybenérintett
be.
nyújthat
jogi szeáérviseg nélküli szewezet fellebbezést
belül az Ú3tit<os HelYi Válasáasi
A határozat ellen a döntéstől számitott haroá ,rupon
Yá]lasrtásí Bizottságnak (4024
Bizottsághoz uenyu.ltott, de a Hajdú_Bihar Megyei Területi
A fellebbezést jogszabálYsértésre
Debrecen, piac u. i4.1'"i^r"tt fellebbezésnek van helye.
jogkörben hozott hatérozata ellen lehet
hivatkozással, illetve áváIasúási bizottság mérlegelési
levélben, úgy, hogy az
u.rr1,oitu"i személyesen, levélben, teleiaxon uagy elektronikus
Helyi Választási Bizottsághoz
legkésóbb 2019. szeptember IZ-én 16.00 óráig L Ú3tit o,

A

megérkezzén.

A fellebbezé snek tarta\maznia kell

:

o a fellebbezés jogalapját,
o a fellebbezés benyujtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,
a fellebbezés benyújtójának személyí azonosítőját,
A fellebbez és tarta|mazhatj a:
illetve
a fellebbezés benyújtójanak telefaxszénnát vagy elektronikus levélcímét,
levélcímét,
kézbesítésimegbizőfijámak nevét és telefaxszátmátvagy elektronikus
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

o

o

Indokolás

képviselŐk és
Juhász András Gergő 2019. szeptember 9-én a helyi Önkormányzati
kérte,
jelöltként valÓ nyilvantartásba vételét
potg,irrn.rterek 2019."évíválasúásara fiiggetlen

helyi önkormanyzati kéPviselők és Polgármesterek
váIasztásánaválasúási irodak
váIasrtásán, valamint a nemzetiségi önkormányzatiképviselők
szabályairÓl és avélasztási eljárásban
hatásköréb e tartoző ieladatok végiehajtásánakiészletes
meghatéxozott E2 jelű
használandó nyomtatvanyokról {zőIő 4l20l4. (VII. 24.)Iurendeletben

A nyilvant

artásba vételhez benyújtotta a

nyomtatványt.
szŐIŐ 2010. évi L. tÖrvénY
A helyi önkormányzati képviselők és polgármest erekYt!2sztásaról
az^alott választókerület
aki!
9. § (1) bekezdése aup:,i" egyéni rirtá képviselőjelöIt az,
ami jelen esetben 8 érvénYes ajánlás.
választópol gárainakr.g"rá.uu lÍÁ-aselöltnek aj'anlott,

A

nyomtatv ényhoz csatolt

Az

aj

ántóíveken szereplő érvényesaj ánlások száma;8

ajánlóíveken szereplő érvényesajánlások szátma megfelel

a

fenti jogszabályi

küszöbszámnak.

Az

Ú3titos Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Juhász András Gergő
nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért, mínt
fiiggetlen egyéni listás jelöltet a helyi önkormanyzati képviselők és polgarmesterek 2019. évi
v áIasúáséra a mai nap on nyilvántartásba ve szi.

Ahatározat a Ve. 132, §-án és a307lG. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek váIasztásáról szóló 2010. évi L. törvény 9, § (1) bekezdésén,a
jogorvoslatról szóló íájékoztatás aVe. 22I. § (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén,a
224. § (1)-(4) bekezdésén és a ?25., §.flr alapul.
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Antal Józsefné
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