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tikos Helyi Választási Bwottság 2019. szeptember 6_án tartottüIés ének
jegyzőkönyvébőI

6 12019.

(IX. 06.\ IilYB \atározata

az_Ú_jtikos Helyi Választási Bizottság a2OL3. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ve.)
3_Y.7!9 § (2) bekezdésébenbiáosított feladatkörében eljarva Vassnó Tóth piroska
(40ge

Ujtikos, FŐ utca 12.) a helyi önkormányzati képvisólok és polgármesterek 20t9. évi
választáséra, mint
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és -a kereszténydemokrata
_a
Néppárt e gyéni li stás j elöltj ét nyilvánt artásba veszi.

A

választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékbenszereplő
választóPolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az úgyben érintett természeiós és jogi
,".*jly,
j ogi személyiség nélküli szew ezet fellebbezést
nyúj that be.
A hatÍrozat ellen a döntéstől szátmított harom napon belül az úitit<os Helyi yálasztási
Bizottsághoz benffitott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Yálasűsi Bizottiágnak (4024
Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszaÉálysértésre
hivatkozással, illetve aválasztásibizottságmérlegelési jógkörben hozotthatározataellen
lehet
benYÚjtani " személyesen, lpvélben, telefaxon ..ugy ét"tt onikus levélben,
űgy, hogy az
legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 &áig a, Ú3tit os Helyi yálasztási
vizouJighoz
megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

o a fellebbezésjogalapját,
o a fellebbezés benyujtójának_
:

nevét, lakcímét (székhelyét)és - ha

(székhelyétől) eltér - postai ériesítésicímét,
a fellebbezés benyujtójának személyi azonosítóját.
A fellebbez és tartalmazhatj a :

a

lakcímétől

o

o a

fellebbezés benyujtójanak telefaxszémlát vagy elektronikus levélcímét,illetve
kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszámáívagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhoáatók.
Indokolás

Vassné TÓth Piroska 2019. szeptember 5-én a helyi önkormányzati képviselők
és
Polgármesterek 2019. évi választására a FIDESZ_Magyar polgári Szövetség és a
KereszténYd emokrata Népp árt közös

A

j

elöltj eként való nyiúántartásbá vételétkérte.

nYilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormanyzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati.képvisllok váfasztásán av|álasztásr
irodák
hatáskÖrébetartoző feladatok végrehajtásának részletei szabályairól és aválasztásr
eljrárásban
használandó nYomtatványokról szőlő 4l20l4. (VII. 24.)IMrendeletben meghatározoűrzi"ti:,
nyomtatványt.
A helYi ÖnkormánYzati képviselők és polgármesterek válasáásáról szőlő 2010. évi L. törvény

9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adotl választókerület

választóPolgárunaklegalább IYo-ajetöltnek ajánlott, ámi jelen esetben 8 érvényesajénlás.

A nYomtatvényhoz csatolt ajánlóíveken szereplő érvényesajanlások sztíma:lg

Az

ajanlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel

küszöbszrámnak.

a fenti

iogszabiatyi

Az_ Ujtikos Helyi YáIasztási Bizottság megállapította, hogy Vassné Tóth piroska
nYilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeúek megfelel, ezért, mint
a
FIDESZ-MagYar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata NOppert közös egyéni
listás jelÖltjét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására
a
mai napon nyilvántartásba veszi.
Ahatérozat a Ve. 132. §-an és a307lG. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati
kéPviselők és polgármesterek választáséról szóló 2010. évi L. törvény q.
s irl bekezdésén,a
jogorvoslatról szÓlÓ tájékoztatás a Ve. 22I. (1) bekezdésén, a 223.
§
§ rrl, ai bekezdésén,a
224. § (1)-(4) bekezdésénés a225. §-án alapul.
kmf.
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