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OX.09.) HVB határozata

2013. évi XXXVI. törvénY (a továbbiakban: Ve.)
307Ó. § (2) bókezdésében biztosított feladatkörében eljarva Nagyné Kola Erika Katalin
polgármesterek 2019. évi
?iogi iiri*Őr, petőft atca 1.) a helyi önkormanyzati képviselők és
ialasztasara, mint a független egyéni listás jelöltjét nyilvántartásba veszi.

ez újtikos Helyi Választási Bizottság a

válasrtási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szerePlő
jogi személY,
választópolgar, jelölt,3etoto szewezet,továbbá az ügyben érintett természetes és
j o gi személyisé g nélküli szew ezet fellebbezést nyúj that be,
"A,"határozut
a döntéstől számított harom napon belül az Ú3titos HelYi Választási
(4024
"ti".,
Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnak
jogszabálYsértésre
Debrecen, piac u. i4.1'cimzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést
jogkörben
hozott hatátozata ellen lehet
hivatkozássa1, illetve avá|asztási bizottság mérlegelési
,személyesen, levélben, telefaxon vagy eleklronikus levélben, ŰgY, hogY az
Úenlujtani
tegÉesouu 20lg. szeptember t2-én 16.00 őráig az Ú3tit<os Helyi Választási Bizottsághoz

A

megétkezzen.

A fellebbezésnek tartalmazrua kell

:

o a fellebbezés joga|apját,
. a fellebbezés Ú""yojtoj,l"ak

nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha

a

lakcímétől

(székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,
a fellebbezés benyújtójanak személyi azonosítóját,
A fel ebbez é s tarta\mazbatj a:
a fellebbezés benyujtójanak telefaxszélmát vagy elektronikus levélcímét,illetve
kézbesítésimegbízóttjának nevét és telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók,

o

o
1

Indokolás
Nagyné Kola Erika Katalin 2019. szeptember 9-én a helyi önkormányzatl kéPviselők és
kérte.
pol-g'{írmesterek 2019. éviváIasztásara fiiggetlen jelöltjeként való nyilvantartásba vételét
nyilvantartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormanyzati képviselŐk és Polgármesterek
irodak
váIisztásán, valamint a nemzetiiegi önkormányzatíképviselők váIasztásén aváIasztási
eljarásban
hatásköréb e tartoző feladatok végiehajtás ának részletes szabályairÓl és a váIasúási
E2 jelú
meghatátozott
használandó nyomtatványokról szarc +nOt4. (VII. 24.)IWrendeletben

A

nyomtatviányt.

A helyi önkormanyzati képviselók és polgármest erekváIasztásarŐI szŐIŐ 20t0. évi L. tÖrvénY
g. s irl bekezdése alapj-án egyéni Ústás képviselőjelölt az, akit az adott válasáókerÜlet

választőPolgárainaklegalább

loÁ-a jelöltnek ajánlott, ami jelen esetben 8 érvényesajánlás.

A nYomtatvánYhoz csatolt ajánlóíveken szereplő érvényesajránlások

Az

száma:9

ajánlÓÍveken szerePlő érvényes ajánlások szétma megfelel

lniszöbszámnak.

a fenti

jogszabályi

Az.Újtikos HelYi YáIasztási Bizottság megállapította, hogy Nagyné Kola
Erika Katalin

nYilvántartásba vétel iránti kérelme a jog"ráaatyi ktivátemérry"ú"t
megfelel, ezért, mint
fiiggetlen egYéni listás jelöltjét a helyi tinkormányzati képviseloÍ<
es porg,ár;"rierek 2019. évi
választására a mu napon nyilvantartásba veszi.
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