Kivonat
az

últikos Helyi Választási Bizottság 211g.szeptember

9_én 6rtoft ülésének

jegyzőkönyvéből

Ú;tit<os

Helyi Választási Bizottság

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve,)
eljárva Szőke Andrea (4096 úpt*os,
307lG. § (2) bekezdésében biztosított feladatkoreben
pólgarmesterek2}79. éviváIasúására'
Rákóczi utca 30.) a helyi önkormanyzati képviselŐk és
veszi.
mint fiiggetlen egyéni listás jelöltjét nyilvántartásba

az újtikos Helyi Választási Bizottság a

névjegyzékben szereplő
választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi
és jogi személy'
természetes
érintett
választópolgar, jelölt, jelölő szervezet,tovabbá az igyben
jogi o.*eriiráé nelkÚli szew ezet fellebbezést nyújthat be,
be|úI az Ú;tit os HelYi vau9{{si
A határozat ellen a döntéstől számított hároá .,upon
Területi Választási Bizottságnak (4024
Bizottsághoz benyujtott, de a Hajdú-Bihar Megyei
helye. A fellebbezést jogszabálYsértésre
Debrecen, piac u. i4.1'"í,^r"tt álebbezésnek van
jogkörben hozolíhatáxozataellen lehet
hivatkozással, illetve aválasztási bizottság mérlegelési
levélben, úgy, ltogy az
benyujtani személyesen, levélben, teleiaxon..rrugy elektronikus
Helyi Választási BizoÍtsághoz
legkésőbb 2ülg. szeptember ,12-én 16.00 óráig á, Újtito,

A

megétkezzen.

A fellebbezésnek tartaimaznia kell

:

o
o a fellebbezés Ú.rryojtoj*ak
a fellebbezés joga\apját,

A

o

nevét, lakcímét(székhelyét) és _ ha
(székhelyétől) eltér - postai értesítésicímé!
a fellebbezés benyújtójának

a

1akcímétől

személyi azonosítójat,

fellebbez és tarta|mazhatla:

. a

levélcímét,illetve
fellebbezés benyújtójanak telefax számáí. vagy elektronikus
elektronikus levélcímét,
kézbesítósi megbi"Óttjan"ak nevét és telefaxszámátvagy
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
képviselŐk és polgármesterek
a
Szőke Andrea 2019. szeptember 9-én helyi önkormlnyzali
vételétkérte,
2019. évíváIasztásara fiiggetlen jelöltjeként való nyilvantartásba
és polgármesterek
választásán avá|asztási irodak
váIasúásán valamint a nemzetiségi önkorm Űyzatíképviselők
szabályairól és avá|asztási eljárásban
hatásköréb e tartoző Lbdatot végiehajtás ának'részletes
IM rendéletben meghatározottE2 jelÚ
használando nyomtat ran}ot<rot Jzoto +tzot+. (YIL 24.)

A nyilvántartásba vételhezbenyújtotta a helyi önkormanyzati képviselők

nyomtatványt.
évi L. tÖrvénY
képviselők és polgárrrresterekYá!2s*ásarÓl szÓlÓ 2010.
A helyi önkormanyzati
-itapi'an
képviselőjelöI! az, akít az adott választókerület
egyéni
9. § (1) bekezdóse
ámi jelen esetben 8 érvényesajanlás.
választópolgárainak r.gár"Áu 1o7-a jelöltnek aj-anlott,

íilá

szitma"8
A nyomtatv ányhozcsatolt ajánlóíveken szereplő érvényesajanlások

Az

ajanlóíveken szereplő érvényes ajanlások száma megfelel

a fenti jogszabályí

küszöbszámnak.

Helyi Válasáási Bizottság megállapította, hogy Szőke Andrea ^nyilvantartásba
*.gÍÓl"1, ezért, mint fiiggetlen egYéni
vétel iranti kérelme a jogszabáIyi ktiveteláérryórrr.t
es polgármesterek 2019. évi választására a
listás jelöltjét a helyi á"[o*ózati képviselBt

,a.z Ú3tikos

mai napon nyilvantartásba veszi,

valamint a helYi ÖnkormánYzati
Ahatározata Ve. 132. §-an és a307lG. § (2) bekezdésén,
évi L. törvény 9, § (1) bekezdésén,a
képviselők és polgármesierek vá|asztáséroi s)oto 2010.
(1), (3) bekezdésén,a
jogorvoslatról szóló tqékoztatál?Y": 22I. § (1) bekezdésén, a 223, §
zÍ+. § (1)-(4) bekezdésénésa225. §-án alapul,
kmf.
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