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6-án tartottülésének

líí]YBhatározata

az_Ú_jtikos Helyi Yálasztási Bizottság a2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ve.)
bekezdésében biáosított feladatkörében eljárva Zimonyiné pázmándi Erika
(?)
191|9 J.
(4096 Ujtikos, Szabadság utca 19.) a helyi önkormán/zati képvis.iOk
e, polgármesterek
2019. évi választására, mint a független egyéni listás jeltiitjét nyilvántartásba
veszi.

A

választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékbenszereplő
válasáóPolgar, jelölt, jelölő szewezet,továbbáazigybenérintetttermésiJás
és jogi r".-ély,
j o gi személyisé g nélküli szerv ezet
fellebbezést nyúj iúat be.
A határozat ellen a döntéstől számított hrárom .rupon belül az ú;titos Helyi Választási
Bizottsághoz beffitott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi YálasÁási Bizottságnak
(4024
Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek ván helye. A fellebbezést jogszaÉálysénésre
hivatkozással, illetve aválasztási bizottság mérlegelésijógk<irben hozotttniaÁzataellen
lehet
benYÚjtani személyesen, levélben, telefaxon uugy ét"t t onikus levélben,
űgy, hogy az
legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 őrug Ű ú3titos Helyi yálasrtásiá.,ottJiglro,
megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

A

o a fellebbezésjogalapját,
o a fellebbezés benffitójának nevét, lakcímét(székhelyét)és (székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,
o a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját.

fe

:

ha a lakcímétől

llebbez és tarta\mazhatj a:

o a

fellebbezés
!9nyujtOjrinak telefaxszámát tagy elektronikus levélcímét,illetve
kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxsz ámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
ZimonYiné Pazmándi Erika 2019. szeptember 6-án a helyi önkormányzati
képviselők és
Polgármesterek2019. évi választására fiiggetlen jelöltjeként való nyilvantártásba vételétkérte.

A nYilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati kópviselők

választásán, valamint a nemzetiségi önkorm ényzati kepviselok
váiasztásán

és polgármesterek

a vilasnási irodák

hatáskÖrébetartoző feladatok végrehajtásénakrészletesszabályairól
és aválasztási eljárásban
használandó nYomtatványokról szőIő 4l20l4. (V[. 24.) IMrendeletben
meghatározottE1 jetű
nyomtatványt.
1h:tYi Önkormányzati képviselők és polgármesterek válasáásáról szőlő 2010. évi L. törvény
9, § (1) bekezdése alaPján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület
választőPolgarainak legalább t%o-a jelöltnek ajánlott, ámi jelen esetben 8
érvényesajanlás.

A nYomtatv ányhoz csatolt

aj

ánlóíveken szereplő érvényesaj ránlások száma:g

Az

ajánlóíveken szereplő érvényesajanlások

küszöbszámnak.

száma megfelel

a fenti

jogszabályi

ez, Újtikos Helyi yálasztási Bizottság megállapította, hogy zimonyiné pazmándi Erika
nYilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi k<lvetelminyeknek "megfelel,
éie,rt,;;;
fiiggetlen egYéni tistás jelöltjét a helyi önkormán}zati képviselőL és polgáráesterek
2019. évi
a mai napon nyilvántartásba veszi.

v áIasztásár a

Abatérozat a Ve. 132. §-án és a307lG. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati
kéPviselők és Polgármesterek válasúásától szőlő 2010. évi L. törvény q. (rl
bekezdésén,a
s
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 22l. (1) bekezdésén,
a 223.'§ rrl, a1 bekezdésén,a
§
224. § (1)-(4) bekezdósén ésa225. §-ánalapul
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