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IIVB határozata

Ve,)
Rz újtikos Helyi yáIasztásí Bizottság a 20|3. évi XXXVI. törvóny (a továbbiakban:(4096
Kovács lldikó
3i07lé. § (2) bekezdésében biztosított f.ludutk i.ében eljárva Sándorné
ijr*r: Eáru ,tco 18) a helyi önkormányzatí képviselők és polgármesterek 2019, évi
veszi.
váIasztásáta, mint fiiggetlen egyéni listás jelöltet nyilvantartásba

váIasztásí bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegYzékben
természetes és jogi személy,
választópolgar, jelölt, jetölő szewezet, továbbáaz ügyben érintett
jogi szemétyisog nélküli szewezet fellebbezést nyújthat be.
az Ú;tit<os HelYi Választási
batározat ellen a döntéstől számított harom ,rupon beli.il
Bizottságnak (4024
Bizottsághoz benyrijtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Yálasztásí
jogszabálYsértésre
Debrecen, piac u. i4.1'"i^r"rt fellebbezésnek van helye. A fellebbezést
jogkörben hozott határozata ellen lehet
hivatkozással, illetve ávílasztási bizottság mérlegelési
az
il."Ú;*r'szemolyesen, levélben, teleiaxon vagy elektronikus levélben, űgy, hogy
Bizottsághoz
tegÉerotu2019. szeptember 12_étt 16.00 őráig az Ú3tit os Helyi Válasáási
megérkezzen.

A

szerePlŐ

A

A fellebbezé snek tartalmaznia kell
o a fellebbezés jogalapját,
. a fellebbezés i."lÚ'rtOj,i"ak nevét, lakcímét(székhelyét)és - ha
:

a

lakcímétől

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

.

o a

illetve
fellebbezés tenyu3toianak telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
kézbesítésimegbizőfijánrak nevét és telefaxszétmátvagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás

képviselők és
Sándorné Kovács lldikó 20tg. szeptember 9,én a helyi önkormíny7ali
vételétkérte.
polgármesterek 2019. évíváIasztásara fiiggetlen jelöltként valÓ nyilvántartásba
és Polgármesterek
nyilvantartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormanyzati képviselŐk
aváIasztási irodak
váIasztásán
választásén, valamint a nemzetisegi ont<orményzattképviselŐk
és aválasúási eljarásban
hatásköréb e tartoző feladatok végiehajtásának részletes szabályairÓl
qtzot4. (VII. 24.)IMrendeletben me$latátrozott E2 jelŰ
használandó nyomtatványokról szarc

A

nyomtatváLrryt.

evi L, tÖrvénY
A helyi önkormányzati képviselők és polgármest9rek.vl$ztásaról szÓlÓ 2010.
válasáókerület
9. § (1) bekezdése alapjÁ egyéni tistÁ topviselőjelölt az, akit az adott

jelen esetben 8 érvénYes ajanlás.
választópo1 garaínaklegalább 1%-a jelöltnek ajánlott, ami

A nyomtatv ényhozcsatolt ajánlóíveken szereplő érvényesajanlások száma:8

Az

ajanlóíveken szereplő érvényes ajanlások száma megfelel

a

fenti jogszabplyi

küszöbszámnak.

Kovács Ildikó
ú;tit<os Helyi Választási Bizottság megállapította,_ hogy Sándorné_
ezért, mirí
megfelel,
nyilvántartásba vétel iránti kérelme a iőgszaiatyi követelményeknek
és polgármesterek 2019, évi
fiiggetlen egyéni listás jelöltet a helyi tinkormán}zati képviselŐk
uÚÁrta"toa a maí napon nyilvántartásba veszi,

Az

Ahaíározata Ve. 132. §_an és a307lG. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati
(1) bekezdésén,a
képviselők és polgármesierek váIasztásárói szóló 2010. évi L. törvény 9. §
a
joiorvoslatrol szolo tájékoúatás a Ve. 221 . § ( 1 ) bekezdésén, a 223 , § ( 1 ), (3) bekezdésén,
zi+. § (1)-(4) bekezdésénés a225. §-an alapul.
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