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HVB határozata

ez

Újtikos Helyi YáIasztási Bizottság a2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
307lG. § (2) bekezdésébenbiztosított feladatktirében eljarva 'i"t a.. Józsefet (4075
GÖrbeháza, Világos utca 24.) a helyi önkormanyzati képvis"iok es polgármesterek 2019.
évi
választására, mint a FIDESZ-Mag5rar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata
Néppárt közös polgármesterjelöltj ét nyilvántartásba veszi.

A

véiasztási bizottság elsőfokú határozata ellen

a

központi névjegyzékbenszereplő
,r"^ély,

választőPolgár, jelölt, jelölő szewezet,továbbá azigybenérintett természJÓs és jogi
jogi személyiség nélküli szewezet fellebbezést nyújthat be.

A

hatátozat ellen a döntéstől szánított htírom napon betúl az ú;titos Helyi yálasztási
Bizottsághoz benyűjtoft, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi yálaszíási Bizottságn ak (4024
Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszaÉálysértésre
hivatkozással, illetve aválasztási bizottság mérlegelésijógkörben hozott haíűzataellen
lehet
benYÚjtani , személyesen, lpvélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, így,
hogy az
legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 őráig Ú últit<os Helyi yalasztási uizott{ighoz
megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia

kell

o a fellebbezósjogalapját,
o a fellebbezés benyujtójának_ nevét, lakcímét(székhelyét)és (székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,
o a fellebbezés benffitójának személyi azonosítóját.
:

ha a lakcímétől

A fellebbez és tartalmazhag a:
o a fellebbezés benyújtójának telefaxszátmát yagy elektronikus levélcímét,illetve

kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás
Takács JÓzsef 2019. szeptember 3-án a helyi önkotmányzati képviselők és polgármesterek
2019. évi választására FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség é§ a Keresztlnydemokrata
NéPPárt kÖzÖs polgármester jelöItként való nyilvántartásba vételétkérte.

A

nYilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
válasúásén" valamint a nemzetiségi önkormányzatiképviselők váiasnásán uritu"nari irodák
hatáskÖrébe tartoző feladatok végrehajtás ának Észletes szabályairól és a választási e§arásban
használandó nyomtatványokról szőlő 4l20I4. (VII. 24;IMrendeletben meglatérozoűrzi"tti
nYomtatvánYt. A nyomtatvényhoz csatolt ajánlóíveken szereplő érvényesajánlások szarnai2z

A helYi

ÖnkormránYzati képviselők és polgármesterek választásaról szólő 2010. évi L. törvény

9. § (3) bekezdés a) pontja értelmében polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál

kevesebb lako sú települé s választópolgárainak

Az

le

galább 3oÁ-a, j elöltnek

ajanlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel

küszöbszámnak.

aj

anlott.

a fenti

jogszabályi

Az Újtikos Helyi Választási Bizottság

megállapította, hogy Takács József nyilvantartásba
jogszabályi
követelményeknek megfelel, ezért, mint FIDESZ-Magyar
vétel iránti kérelme a
Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös polgármesterjelöltet a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására a mai napon
nyilvántartásba veszi.

Ahatátozat a Ve. 132. §-án és a307lG. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáről szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdés a.)
pontján, a jogorvoslatról szóló íájékoztatás a Ve. 22I. § (1) bekezdésén,a 223. § (1), (3)
bekezdésén, a 224. § ( 1 )-(4) bekezdésénés 225. §-án alapul.
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