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Tárgy: Egyéni - és polgármester j€lölt
állításhoz §zükséges ajánlá§ok §záma

ulrÁnozlt
Uppony

Községben a
társuIt településón
választás
kapcsán
l3.
napjára
kitüzött
október
helyi önkormányzati és polgármeslerek 20l9,
ajelöltállitási küszöbszámokat az alábbiak szerint állapítom meg:

A Borsoclbólai Közös Önkormányzati Hivalal

-

e$/éni lista állításához, képvi§elő j€lölt§éghez szük§éges 3 fő Yála§ztópolgár
énényesajánlata,
polgármesteri ajánláshoz §zük§éges 8 fó vála§ztópolgár érvény€§ ajánlata.

l]lrcndelcm a határozat Upporry I(őzség Önkormányzat és a Borsodbótai Helyi Választási Iroda
hudetótábláján és honlapján tötrénó közzétételór.
Határozatom ellen kifogás ninrjtható be. Á kifogást ú8y kell beoyujtani, hogy az l€gkésóbb a
sérelmezcn )ogszabállsértés elkijletésótól számiton harmadik napon (2019. auguszrus 11.)
nlcgérkezzcrr a kifogás elbíLálására haráskorrel és illctckességgel rcndelkezó Upponyi Helyi
\ irllLsztási }}iztxtsághoz (3(r22 t'PPolrl, lrilssuth Lit 8] c mn : uPPonyPh@ftcemaii,hu ) mcly
nlcllcn l Borsodbóta! tlelyl Vál^sz!ási lroda nrűködik. l\ kifogás benyújtására mcgáUapitott
határidó jogvesztó,

Kifogást r.áiasztásra ]aályadó jogszabály, illewe a választás és a választási eljárás alapelveinek
Lnegséttésétc(a tor,ábbiakban eg\ütt| jogszabálvséttés) hivatkozássai a kiizponti né\'jegyzékben
szeLeplő r,álasztópolgát, telölt, jelöIó szertczet, továbbá az ügybcn érintett természetes és jogi
szcmó\,, jogi szeméIyiség nélküü szervezet nyújthat be,

Á kifogást

fuásban - szeméIyesen, levélbcn, telefaxon vagy elekuonilrus le\,élben eljlrttatva - lehet

benyújtaru,

l\ kifogásnak tattalmaznia kell
- a jogszabálvsónós megjclölésót,
- e 1rlgszlbállsér,tc's bLz<lnlitékait,

- a kiíbgás benyírjtójának neVét, lakcimét (§Zékhelyét) és - ha a lakcímétő! (székhelyétől) eltér
postai értesitésicimét, a kifogás benyújtójanak személyi azonosítóját, illetve ha a külft'Idön
élő, magyarorczági lakcímmel nem rendelkező választópolgláI nern rendelkezik személyi
azono§itóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy

A
szervezet esctében a bírósági nyi]vántartásba-véleli számát,
,ü."űi"lá"*
ielölő szervezei vagy más
ilietve
levélcimét,
1"r"ti,*.ra.,it va-gy elektronikus
vagy eIektronikus l€vélcimét,
t.r-f*,.ri ,.eUlro,ii/rnak nevcies relelaxszámát

i:fffil;il;;,ö"

Indokolás
\r'alasztasleliarasrolszol.,l20l].étrXX\\'Iti)rrénr.(at<x'ábbiakban:\'c')307/E'§.a
(2l)lR,
r,r"i,l,.o-r,,1-1 , arrzrr.,llaüalrlaIltF",,/n\nlnslmcg(lúl,;(,ó,nlp"Ir
",,"r..t",,,
,zamon"k mcgal]aprtj,akor a ,álasztópoLgaroL ,zámár a
^""*r,* us,, \ :7ukseg(j ";,nli,-k
auguszrus 0?, adatar alapián íelfelé

ijrp.""

"i"i"gy.rr.".lT.-"",e,,
kerekiwc kell megáIlapítani,

megelózo ú?, napi 1201),

)

20I0, évI L, lorvény 9, §
\ helvt önkormánrlau képvrseLök e, polgálme,Lelek trla,zra"ar,ól szóio
.il'J.r.",ii.. .i,"i-ii!. .gle,,,'ü,iás kep,l,elo1elolr az, ak,t ^z adott vrlz,zrokeniler
r ,rL,zLopolgil.rnak legalább loo-a ielölLnek ajánlort,

10000 vagy annál kevesebb
bekezdés a) pontia érrelínebenpolgátmestet jelölt az, aki a
o,o-a
ielölmek aián]on,
laLosú relepülés vilaizrópolgárainak legaIabb ]

A
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253 íő váIasztópolgár
Uppony relepúlésen a központi névj€gyzék alaplán 2018, auguszrus 07-én
szetepel.

.\ fentiek alapján a rendelkezó részbcn foglaltak szerint állapitonam meg az

egr,éni jelölt ós

poLgármester |elólt ajánlásához szükséges kiiszöbszámokat,

meg, figyelemmel a helyi
Határozatomat a Ve. 307/E §-ában biztosított iogkőrömben hoztam
9,§,ára,
ónkoLmányzaú képviselók és polgármcsteLck r,áIasztásáróiszóló 2010, L, tönény

.\

\al\Vl, töfi,ény rye,)
ftiíogás) a választási el;árásLól szóló _2013,
kiíogás S.n[l1ta.a.u v",onatkozó szabálvokról a Ve, 209-210; 212,§-a alapián adtam

1ogoLvoslari lehetóségtól

Z()á,\--a,

u

táiékoztatá§t,

Borsodbóta, 2019. augusztus 08.
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HVl vezetó

