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HVB határozata

(a továbbiakbT:,y,)
Az újtikos Helyi yáIasztási Bizottság a2013. évi XXXVL törvény Lászlő (4096 ajfikos,
eljarva Makó
307lG. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében
2019. évi váIasztásáta'
és--polgármesterek
Béke utca 5J a heú-áoto*a"yzati képviselők
polgári Szovetscg és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni
mint a FIDESZ_MágI*
listás j elöltjét nyilvant artásba veszi,

névjegYzé,b.'szerePlŐ
választási bizottság elsőfokú határozaía ellen a központi
érintett természetes és jogi személy,
választópolgár, jelölt, jelölő szewezet,továbbá az ügyben

A

gi o"áeríiroÉneu<úti szew ezet fellebbezést nyúj that be.
belül az újtikos Helyi Válasáási
határozat ellen a döntéstő1 szétmítattharoÁ ,upo.
Területi Válasáási Bizottságnak (4024
Bizottságho" u.rryojtott, de a Hajdú-Bihar Megyei
helye. A fellebbezést jogszabálYsértésre
Debrecen, piac u. iis'"iÁr"tt álebbezésnek van
jogkörben hozott hatálrozataellen lehet
hivatkozással, illetve ava|asnási bizottság mérlegelési
űgy, hogy az
s".Áery"r"rr, levélben, teleiaxon uugy ét"t t onikus levélben,

jo

A

Ü."rir""r;

legkésőbb 20:rg.

rr"pt"*b., I2-én 16.00 őráígáz Ú;titos Helyi Választási Bizottsáfltoz

megérkezzen.

A fellebbezésnek tarta\maznia kell

:

o a fellebbezés jogalapláú,,
. a fellebbezéá Ó""v.ijtoj,i"ak

nevét, lakcímét(székhelyét) és - ha

a

lakcímétől

(székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,
a fellebbezés benyujtójának személyi azonosítóját,
A fellebbez és tartalmazhatja:

o

o a

levélcímét,illetve
fellebbezés uenyujtojanak telefaxszámát vagy elektronikus
elektronikus levélcímét,
kézbesítésiÁeguizóttíának nevét és telefaxszámátvagy
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
és polgármesterek
Makó Lászlő 20Ig. szeptember 9-én a helyi önkormányzati képviselők
és a Kereszténydemokrata
20|9. évi választásíra a FIDESZ_Magyar Polgári Szövetség
Néppárt közös jelöltjeként való nyilvántartásba vételétkérte.

kéPviselŐk és Polgármesterek
nyilvantartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormanYzati
váIasztásÍn avá|asztási irodak
választásán, valamint a nemzetiségi önkorm inyzatiképviselők
szabályairÓl és aváLasztási eljárásban
hatásköréb e tartoző feladatok végrehajtásánakiészletes
IM rendeletben meghatarozott E2 jelŰ
használandó nyomtatványokról szaa llzot4. (YII..24.)

A

nyomtatványt.
A helyi önkormanyzati képviselök
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és polgármesterek választásáről szÓlÓ

1.r,'1
l
évi L, tÖrvénY
2010.

az adott választókerület
9. § (1) bekezdése a:apján egyéni listás képviselőjel9l! ,az, akít
jelen
8 érvénYesajánlás.
esetben
ami
választópolgarainak

r"g"'r'"uu

§Á-a jelöltnek ajánlott,

A nyomtatv ányhozcsatolt ajanlóíveken szereplő érvényesajánlások

Az

ajanlóíveken
küszöbszámnak,

szátma:9

szereplő érvényesajánlások száma megfelel

a fenti

jogszabályi

LászIő nyilvtíntartásba vétel
Az újtikos Helyi yáIasztásíBizottság megállapította, h991Makó
ezért, mint a FIDESZ"MagYar
iranti kérelme a ioe;uiatvi kcivete'Ímériyeknek megfelel,
egyéni listás jelöltjét a helyi
közös
polgári szövetség á a rereszténydemo'krata Néppárt
évi váIasztására a mai napon
önkormányzati tepviselok és p-olgármesterek )ótg.
nyilvántartásba veszi.

valamint a helyi önkormányzati
Ahatérozat a Ve. 132. §-án és a 307lG. § (2) bekezdésén,
törvény 9. § (1) bekezdésén,a
L.
képviselők és polgármesterek v áIasztá
a223. § (1), (3) bekezdésén, a
Ve,
j ogorvoslatról szóló tájékortatás
1
224. § (1)-(4) bekezdésénés a225, §
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Antal Józsefné
HVB elnöke
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