UPPO|IY HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
3622 Uppony, Kossuth utca 83.

Iktatószám I U pl324-14l2019.

Tárgy: Nagy Eszter függetl€n képviselő j€lölt
nyilvántartásba vétele

I{ATÁRozAT
Uppony Helyi Válasaási Bizottsága Uppony Községben a helyi önkormányzati képviselők
és polgáímestelek 2019. októbq l3. napjára kitíízött választásám Nagy Esztel (l994.10.02.)
Uppony, Szabadság telep 46. sziím alatti lakost ffiggetlen képviselő jelöltként
nyilvantartrásba veszi,
Hatátozat ellen jogszabáIysértésre hivatkozással fellebbezés nyújtható be a TetiiLleti Választási
Itodához (3525 Miskolc, Vátosház tét 1, ) Á fellebbezést úgy kell bennijtani, hogy az legkésóbb a
hatatozat meghozatdÁból számított hatmadik napon megétkezzen a i^tátoz^tot hozó He\i
VáIasztási Biztossághoz, (3ó22 Uppony, I(ossuth utca 83, ) ínely mellett a Botsodbótai Helyi
váIasztási ltoda működik.

A fellebbezést választásta irányadó jogszabáIy,tllewe alálaszás

és a választási eljátás alapelveinek
jogszabálysértés)
hivat}ozással a közpoírti névjegyzékben
megsértéséte(a továbbiakban együtt
szerepló váIasztópolgát, ielölt, jelöló szetvezet, továbbá a2 űgben érintett természetes és jogi
személy, jogi szemé\iség nélkiü szervezet n},uithat be,

Á fellebbezést írásban - személyesen, levélben, telefaxon

vagy elektronikus levélben eliuttatva -

Iehet

benlrrjtani.

fellebbezésnek tartal_rnaznü keü

-i\

-

a

jogszabáysétés megielölését,

- a jogszabálysétés bizonyítékait,

-

a benl,rijtójának nevét, lakcímét(székhelyét)

és ha a lakcimétól (székhelyétól) eltér - postai

értesítésicímét, a kifogás benyújtó)ának szeméIyi azolosítóját, illetve ha a külföldön élő,
magyatonzági lakcímmel nem tendclkezó váIasztópolgár nem tendelkezik személyi azonosítóval, a
magyar áIlampolgárságát igazoló okiaának típusát és számát, vagy jelöIó szewezet vag]r más
szetvezet esetében a bfuósági nyilvántatásba vételi számát, Á kérelem tattalínazhatja ben},uitóiánat(
tclefaxszámát vagy elektronüus levélcímét,illetve kézbesítésimegbízottjának nevét és
teIefarszámát vagy elektronikus levélcimét,

Indokolás
A

választási eljátástól szóló 2013, évi }C{XVI, törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. §-a
éftelnében,a helyi wálasztási iíoda által ellen6rzött ajádóiv alapján a polgármester és egyéni
képviseló |elöItet a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba,

09,i iilésén 6/2019. (1X.09.) száían
^
jelöItet
fiiggeden
képviselóként jelöltként nyilvántatásba vene.

UPPony H€Iyi váIasztási Bizottsá8a
határozatával Nagy

Eszter

2019, szeptembe!

Á helyi önkotmányzati képviselók és polgármestetek
(1) bekezdése alapján értelrnében képviseló jelölt
település válaszcópolgárainak

Uppony

váIasztásáíól szóIó 2010. évi L. törvéíy 9.§
az, aki a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú

legalább 1 %_a jelötmek ajánlon.

telePütésen a központi

névjegzék alapján 2019. augusztus 07-én 253 fő,lálasztopo|gát

szerepel.

Á fentiek

alapján a polgátmestet |elöltséghez 3 fó érvényesa|ánlata szűkséges.

H^tároz^tát
önkormányzati

a Ye.307/G

ábaíl bitosított jogkörébeír hozta ineg, 6glelemmel a helyi
képviselók és polgármestetek válaszásátóI szóló 2010. L, töfvény 9.§-áía,
§

Á jogowoslati lehetóségról (fellebbezés ) a Ve. 221 224.§-u

alapján adott tájékoztatást.

Uppony, 2019. szeptembet 09.
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UPPONY HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁC
3622 Uppony, Kossuth utca 83.

Iktató§zám

I

U

pl324-15 120|9.

Tár§/: Demjén Dávidné Posta Beáta ftggetlen képviselő jelölt
nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT
Uppony Helyi válasáási Bizottsága Uppony Községben a helyi önkományzati képviselők
és polgármesterek 20l9. októbeT 13. napjára kitíizött válasáására Demjén Dávidné Posta Beáta
(1980, 04. 16, ) Uppony, Szabadság telep 6. szám alatti lakost fiiggetlen képviseló jelöltként
nyilvántartlásba veszi.
Haúrozat ellen jogszabálysértéste hivatkozással fellebbezés nyújüató be a Tedleti VáIasztási
Irodához (3525 Miskolc, Váíosház tét 1. ) fellebbezést úglr keil benlnljtani, hogy az legkésóbb a
határozat meplozatalából számított hatmadik
^
napon megétkezzen a, határozatot h""a H"lyi
VáIasztási Biztossághoz, (3622 Uppony, Kossuth utca 83, ) mely ínellett a Botsodbótai Hel}i
VáIasztási Iroda működik.

A fellebbezést választásra irányadó

jogszabáIy, tllewe a vábszás és a választási eljárás alapelveinek
megsértéséte(a továbbiakban együt| jogszabálysétés) hivatkozással a központi névjegyzékben
szetepló választópolgár, jelölt, jelóló szewezet, továbbá az ügybeír érintett természetes és jogi
személy, jogi szemé\iség néIkiü szetvezet nyújthat be.

Á fellebbezést ításban lehet

személyesen, leváben, telefaxon vagy elekttonikus levélben eliuttatva ,

benlujtani.
Á fellebbezósnek tartalmaznia kell
- a jogszabályséttés meglelöIését,
- a jogszabályséttés bizonyítékait,

-a

ben1,.ujtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és - ha a lakcímétóI
Gzékhelyétól) eltér - postai

étesítésicímét,a kifogás benyújtójának személyi azonosítójáq il]etve ha a kiilföldön

é16,

magyatotszági lakcímmel nem rendelkezó választópolgát neín rendelkezik személyi azonosítóval, a
magar állampo§átságát igazoló okiralának tipusát és számát, vagy jelóló szefvezet vagy inás
szeri.ezet esetében a bfuósági nyilvántatásba-véteü számát, A kérelem tartalmazhatja benyújtó|ának

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímót, illetve kézbesítésimegbízottjának nevét ós
releFaxszámar vagy elektronikus levélcimér,

1ndokolás
Á

r.álasztási eljárásróI szóló 2013. évi XL\VI. töffény (a továbbiakban: Ve.) 307lG.
§a
órtelmében, a he\.i váIasztási hoda által ellenótzótt ajárióí,l alap.lál a polgármester és egyéni
kópr.isel6 jelöltet a He\i VáIaszrási Bizottság veszi nyilvántattásba.

Uppony Helyi Választási Bizottságá

2019, szeptembeí

haátozatávd. Demjén Dávidné Posta
nyilvántattásba vette,

Beáta

09-i

(IX.09.) szátní

iiLlésén

^7/2019.
fiigged€n jelöltet képviselóként jelöItként

Á

helyi önkormányzati képviselók és polgárm€steiek vá]asztásá!ól szólő 2010. é"lt L. tófiény 9,§
(1) bekezdése alap|án értelrnében képviseló jelólt az, aki a 10 000 vágy annál kevesebb lakosú
telepűlés l,álasztópolgárainak tegalább 1 %-a jelöltnek aiánlott.

Uppony
szelepel,

Á fentiek

telepúlésena központi névjegyzék alapján 2019, augusztus

07-él 253 íő választópo|gát

alapján a polgármesteí jelöltséghez 3 fó éwényes ajánJata sziitséges.

Határozatát a Ye. 307/G §-ában biztosított jogkötében hozta meg figyelemmel a helyi
önkotmányzati képviselók és polgármesterek váa szasátóI szóló 2010, L. törény 9.§-fua,
Á jogorvoslati lehetóségról (fellebbezés )

UPpony, 2019, szeptembet 09

a Ve . 221-224,§ al il^pj^n

^dott

!ájékoztatást.

'@,fukl:i'

