
UPPONY HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

3622 Uppony, Kossuth utca 83.

Iktatószám: l,t41,1ol- t,'r _ to /ao( s
Tárgy: Borotvás GáborLá§zló képviseló jelölt

nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT
Uppony Helyi Választási Bizoft§ága Uppony Köz§égben a helyi önkormrinyzatiképviselők és polgármest€Iek 20l9. okóbe; i3,;apjára titrizotivalavtr;,s-ia Borotvás oábol
László 

_ 
(1962.09.25. ) Uppony, Szabadság telep 4i. szám alatti lakost ffiggetten képviseJőjelöltként nyilvántartásba veszi.

|"'**'^"}:: ]:e"lbályséltésfe hivatkozással fellebbezés nyújtbató be á Teóleti Választási
Itodához (3525 Miskolc, Vátosház tér 1, ) Á fellebbezést úgy keú Űenl.ujtani, hogy az legkésóbb a
hatátozat meghozatalából számitott harmadik napon -"triérk"rr.n á iuar"r^?o.1ozó Hetyi

Y:l1:r:1.1.u'"':"ug]r_.z. 1Jó22 Uppony, l(ossuth utca 83."1 mely mellett a Borsodbótai Hel/i
Valásztási IIodá múködik-

1_1\ii:,*, vla,sztasra iány.ado 
. 

jogszabály, illetve a válaszás és a választási eljárás

1?TllT:I megsértesére (a to"ábbiakban_ együti jogszabálysértés) hivatkozással a kózponti
:::l"9_1:*:' s-erepió,,wáIasztópolgár, ielölt, jelóló szeffezet, tol,ábbá az ügyben éÁtettleníes7etcs fs Iogl s7emély. iogi személyiség nelküü szewezer nlrijthat be.

,A fe]]ebbezést irasban - szemelvesen levéIben, celefaxon vagy elektroni}us levélben eljuttatva _
lehet
benlijtani.
Á fellebbezésnek tatalmaznia kell
- a iogszabálysértés megjelölését,

- a jogszabálysértés bizonyítékait,

- a benlnijojának nevét, lakcímét (széknelyét) és - ha a lakcímétóI (székhelyétól) eltér postai
éfte§itósi címé!,a, kifogás benyuitójának személyi azonositóját, ilt"to. r,^ a kiilföldön éló,
magyatotszági lakcírr-rmel nem rendelkez6 választópolgár nem renáekezilr személyi azonosítóval,
a magyat állampolgfuságát igazoló okiianának ti!u;át;s szárnát, vagy jelaló sze;ezet vagy más

iz^:l:í::. ::."P:. a. birósági nyiJvantatásba,véte]i szárnát. Í 'kérelem 
tatta]rn2zlratjáoen},u|lollnak telefaxszárnjr vagy elektronikls ler.éIcímét, illetve kézbesitési hegbí,ottjának nevét

és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolá§
Á választási eljárástól szóló 2013. évi L\§VI. tóftény (a továbbiakban: Ve,) 307lG. § 

^ételmében, a helyi választási iroda által ellenórzött ajád;iv alápján a polgármester és egyéni
kepvi.eló ielöIter a He\ i Vá|aszrasi BIzottság veszi nydvánlarrásb; ' '



Uppc,ny Helyi Választási Bizonsápa 2019, weptember 06 i üésen a 2/20tr_ lt\.Ot.) s7ámuhatarozarávrl Boron ás Gábor LászÜ íiiggederi 1el<;lret l;p"rsJiti","i.-ra,iaír nyi],ánrartá.b,Velte,

i,r;}ij:P:::::" Yi:l?!_u,_ry'eu,-esterek vá]asztásától szóló 2010, évi L. tönény 9,§auplan ertflínében nol$rmester jelölr az. aki a l0000 vagy annáJ kevesebblakosu település vála"zró|olgarain"k [gaiább , .,-, i.i.r,r.tl;i.L,t 
J wwv lz8) :

Uppony, teleptiJesen a központi névjegzék alapján 2019. augusztus 07-én 253 fő vátasztópolgár

Á fentiek a|aplán a po]gártrester jelóltséghez 3 fó étvényes ajánlata szükséges,

Határozatat a Ve, ]07lC §_ában hizrosítorr logkörében hozta meg. figyelemrnel a helyiönkormányzati képüsel;k és pál$rmesterek ,;t^",U"";.ar 
".OrajOiÖ ;, 3;;'r;:§ 

',,,\ jogorvoslati lehet6ségtól (fellebbezés ) a V e.221,224.§-u dapjánadott táiékoztatást.

Uppony, 2019. szePtembeí 06,

ku+{-,q



UPPONY HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

3622 Uppony, Kossuth utca 83.

Iktató§zám: l+{_ í st h_ li le o(s ,

Tárgy: Kri§ton-Bodnár Tibor képviseIó jelölt
nyilvántartásba véteIe

HATÁROZAT
Uppony Helyi Választtási Bizottsága. Uppony Községben a helyi önkormányzatiképviselók és polgárme§terek 2ol9, októbe; i3. ;apjár" utú.,Í 

",ir^),i"]íá 
lciston-BodnárTJbor 

,1l967.04.I4, .1 Uppony, Szabadság t"l"p 33:",á;;; iil"ri 
-Ögg"rr"n 

tepui."rOje]öitlient nyilVántanásba veszi.

l"':..:r"'__.!:n iogszabalyseftesre trrvatkozással fellcbbezés nl,rijtható be a Területi VálasztásiIrodához 13525 Miskolc. Váro,ház tér l. ) \.íellebbezesr ;glr..rlióli,"- i.gy az legké*óbb ahatározal meghozatniából számíton harmadik napon 
^"§!,UJ,r" l, i"ii""iÍot nozó HeiyiVálasztási Biztossághoz, (3622 íJooottv,I(ossuü utca S:."1 

^.ry -.l"ii-^ ni.soatOtai HetyiVáIasztásr lroda rnű}odik

j""':*"r,_Y'::^_::]l:::^.: "-Iid: jogszabáIy, illetve a választás és a válásztási eliárás

:,:,i:::TI^:.^T::,:::re j,á to:áb|ilkbií..€gyüti.jog§zabályséítés) hivatkozással a kózponri
::]]:iy_1::::" 

szeteplo..vá]asztoPo]8;t, jelölt, jelöIó sz€tvezet, továbbá az ügyben étinte*re,lneszeles e5 |o8, szeme\, jogi személyiség nélkü szen ezer nnijt}at be,

ÁJellebbezést irásban - személyesen. Ievélben, telefaxon vagl elektonikus levélben eljuaatva -

benyújtani,
Á fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a jogszabályséttés megjelölését,

- a jogszabálysértés bizonyítékait,

- a benyijtójának nevét, lakcímót (szélüelyét) és - ha a lakcímétól Gzéknelyétól) eltét postai
éftesítési ctnét,. a_ kifogás bennijtójának s,zeméIyi azonositóját irr"w. r," a külföldön éló,magyatországi lakcímmel nem tendelkezó válu."tó!o6,í" n.,,, ,áoá.]k;;ik s;;t;lyi azonosító,.ot,a magyat áIlanrpolgárcilgát íg^zoló okiíatáirak_tí?u;át ;s 

"ra-a,, ,"gy i"l.jló .;;ezet vagy más

^,:::::._:]:::i.: 
a. bítósági rryilvántattásúa_véteü .,;-at. Í 'ta,a"- 

tatatmazlratja

T:li::]:].* j:!l,*zamá vagy €leküonilu. levélcimót. i]len e kézbesirósi megbizotrjánaL nevét(\ l(Lcra\s7ámal \.agy elektíonrkus levélclrnél.

Indokolás
Á választási eljárásról szóló 2013. óvi )a_\XVL törvény (a továbbiakban: Ve) 307lG. §,aételrnében, a he\i választási úoda által €llenórzótt 

^;arrár, 
a"p;a, . |"rgr,-estet es egyéniképvisel6 jelóltet a Helyi Választási Bizottság.,e"zi nÁántu.tásbá,'



Uppony 
,Helyr 

Választási Bizottsag2 2019. szepteínbeí 06-i üésén a 3/2019. (lX.06.) számílhatarrczaával ]Giston_Bodnár Tjbor fiiggetlen jelöItet képviselókát ;"ŰÚini 
' 
nyit";n,""rl.U^

i,T!;"::I:::*;:" Tli:ll!,* o:9,-este!ek választásfuól s zóló 2010. éi L.töÍvény 9.§ll,/ uEÁ(zo(se anp|an ertelfiében oolqármester ielölt ar. akj a l0000 vagy annál ke,esebÜ]ako\ú tele|ülés vaIaszrapolgára;ak legaübt l ;., l.i.;r,..klii]",r, 
t w www vaEY :

U_pp^on_y telepüIesen a kcizponti nevjegyzék alapján 2019. augusztrrs 07-én 253 íő,tálasztópolgárszerepeL.

Á fentiek alapján a polgármestff jelóltséghez 3 fó ávényes ajánJata szükséges,

Határozatát a Ye. 307/G §-ában biztosíott jogkörében hozta meg, figlelemmel a helyiönkormányzati képviselók és pÓQármesterek ,a^"oÍ.,i,ar ."Jro)oó i, ij-iiry q.s 
""",

Á jogotvoslati lehetóségól (fellebbezés ) a Ve . 221-224.§-ai alapján adott ájékoztatást,

UpPony, 2019. szeptenlbü 06,

e,Wj



UPPONY IIELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

3622 Uppony, Ko§suth utca 83,

Iktatószám: L!w/ tr n_ to-/ to r a

'lfl,;ffffi;: r';i:;",il 
képvi§eló j elölt

rretÁnozat
Uppony Heíyi Választási Bizorr5ág6 .gppgny Községben a helyi önkormányzatiképviselók es polgámeslerek ZOrq, ot,ÓÓ".'i:. ,"o;*"-'oÍ*.i,i iu]'j.r,n.*u o,uu.".Csabálé ( l96].02.03. ) Upponv. Szr
jelöltkent nyilvántartásba veszi. 

abadság telep 2l, szám alatti lako§t iiiggetlen képviselő

Hauirozar eüen jogszabályserrésre lrrvarltozasoal fellebbezés nyrittharo be a 
.l 

erüeci vjlaszcáslItodához (3525 l\4iskolc. Városház tér r 
'7 
a r.UOi.,.,, ,lgy U;ÚH;;# ilr, 

"z 
legkesóbb ahatározat meghozatalábóI száírrjtott i 

".-"ait n"por, 
^.g?'.t.r",;;'; H#;r", hozó He\i

;;]::fi:,::T";á:;í,i\3622I-]ppony, r"*"*'""^ s:,"j-ffi-"u"i'"^'Íi^.asa,a H"ry,

Á Éeüebbezést választásra iránvadó_ jogszabály, illetve a választás és a válzsztási eljátás

l?n§:;I.::::::.,i.".,]j. l:]1!|:kbli..gy",,, ,"g.-u;y.i,,;,i'L*,r.**a á kö7ponoll\v|\5}/§Áu§il \zercplo vá|a§zlópolgár. ieldlt. ie]cjló szervezet. tovabbá az ü$ben érinretrtermeszetes és iogiszemely. jogi szeméIylség nélküü szeruezet nlrijü^; ;.* 
--

ÁJellebbezést üásban - szeméIyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus tevélben eljuttztva _

ben},újtani.
Á fellebbezésnek tattalrnaznia kell
- a jogszabálysértés megjelölését,

- a jogszabálysértés bi zorryitékait,

, 
a benraijtójánák nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcimétól Gzéknelyétól) eltér postaiénesitesi cimet,_ a kiíogás benyrljtojrnak szetnélyi 

^lonosítóját, 
il'.n " rr" a kiilfőldön éló,magyarországi Iakcrrrrrnel nem rendelk ező,vílasztópolgfu ttem,l"á.lt rihr"-?ry' 

^zonosító.i,2l,a magyat állampoJg,árságát igzzoló okiatűtak.tí.dá_t 
!: ""á-á;, 

;Ó;Jtitá-;; ezet vagy másszcrvezet esetébcn a birósáo nvilvánelttásúa_vételi 
"ramit. i'ké;il* tartalmazhatlabenyr,iltoiának relefrxszámát va§y elekuonit* re"arcir,,et, irrewl tcrs*ii!.i 

"..g'ro*,;a""t ,,."é,és relefaxszámár vagy elelrt_r.oniJius levélcrmet,

Indokolás
Á választási eljáústól szóló 2013, évi }L}aavl törvény (a továbbiakban: Ve.) 307lG. § aéte]mében, a helyi választási iroda által ellenórzött 

^1arnau ^]^pjáo ^ 
|otqárroest . és egyénikcpvrseló 1elölteta He\i Válaszrási Bizotrság .,esri n1 iiuán;r,á;Í,' 

- ''*'""'



Uppony Helyr Választási Bizortsaq 2019. szepternber 0ó i űésétt a 4/2019. (IX.Oó.) szánú
l::r:*""" 

oravecz csabáné "fugg"tb; É;-ŰlÖaffi;' ;iJ,Í; nyilvántatúsba

A helyi önkormányzaci kepviselók es nolgármesterek vála§z tásfuóI szóIó 2010.ér,r L. törvény 9.§(l) bekczdése alapián éiteirnében p'olgr.*..,., iclöh,z.,ki a l0000 vagy annál ke\esebbIakosú relepüles válaszlópolgráinák legajább r ."-" i.jar-.lliál,,.'" "'" '""'

Uppony, relepiijés€n á központr néviegyzék alapján 2019, augusztus 07 -én 253 fő vál^sttópolgár

Á fentiek alapján a polgátmestcr jelóltséghez 3 fó éwényes ajánlata szükséges.

Haarozatár a ve. J07lC §-ában hizosíLon jogiö::ben. 
,h_o_z!i 

meg. lrgyelemrnel a helyiortkormanyzaci kepüselók es pálgarmesterer vaLlszracaról szoló 20l0. L. rörvény 
',§-ára,A jogorvoslati lehet6ségtóI (fellebbezés ) a Ve . 221-224.§-at atapjátt adott táiékoztatást.

Uppony, 2019. szeptcmbet 06,

Ql

gW3
\Qi.91r"{7



UPPONY HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

3622 UppoDy, Kossuth utca 83,

Iktató§zám| t$-f, / 3,-h- lÓ lQot g

Társ/: Koós Csaba képvi§eló jelö|ú
nyi|vántartá§ba véteIe

HATÁROZAT
Uppony Helyi Válasáási Bizottsága _Upporr,y Közsé8ben a helyi önkorm.inyzati
!:ry§9ló! és polgánnestelek 20 l 9. ;któb;i l Í. napjára tiitiititl 

"a"r#j." Koós Csaba(1993.12.20. ) Uppony, SzéchenYi út7. szám alattiiz&"rt nigglil"i'-körelő jelöltként
nyilvántartásba veszi.

Határozat ellen jogszabáIysérresre hivari<ozással felJebbezés nlrijtharo be a Terulcri VaiasztásiIrodahoz (J525 l,tskolc. Váro<lláz ler l, ) A.íeüebbezésl ,gy kú Ú";;i,;.;%y az legkesóbb ahatáíozat meghozatalából számított hatmadik napon ,".Í!rlr"rrr" i,i^a}".it€"t rr"zO Hayi
y;f:#:i,:ff.;#;;,. (3ú22 uppony, I{ossuth utca 83.") -ay -"u",i 

^- 
r.^"abótai Hetii

1"^f:"U:^?--YU:: 
l.álasztásta l:ány.qtó 

. 
jogszabály, illewe a választás és a választási eljárás

T_|:::T:i m€gseilesefe 
i.a 

to:,,b9lakbifl. 
,:g/ütt| .jogszlbályséité' hivatkozással a közionci

::::?_i:i::" szcrepló..váJasztopol8,ít, jelölt, jelöIó .""*.""g áábbá az úgyben édntettlelfic§zetes e\ ]ogr s7emély, iogi személyiség nellü szewezet nyijthat be,

Álel]ebbezést rrásban - személyesen, levéIben, relefaxon vagy elektonikus Ievélben eljuttatva

benyijtani.
Á fellebbezésnek tartalmazoia keü
- a jogszabályséttés megjelöléség

- a jogszabályséíté§ bizonyírékait,

, 
a benritiátuk nevér, lakcímét Gzéknelyét) és - ha a 1akcímét6l (széküe$t6l) eltét _ postai

]l1ijll|^i.T:j:, i, 
krfogás benyr,rjtóiának szenélyi azonosítóját, irr"t". r," " külfötdön é16,magyaroIszagl lakcirnme] nern tendelke ző,vá.lasztópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval,a magyar állampolgárságát igazoló okiratának_ tipu;át ;s *átná,, *rj.l.óló ;;ezet vagy ínás

l::í::._:::::r: a. brrósági nyilvántatásúa,vételi ."ámat. Í 't;,"t"^ t^rt jn^zh^tja

:":fl:]i:r- leleta-xsámál vagy elektroni}us levélcimér. r]]erve kézbesttési megbizotrjának nevet
es lelel^xszamal vagy elekúonikus levélctmf t,

Indokolás
Á vá]asztási ellárástól szóló 2013. évi §\VI. töfvény (a továbbiakban: Ve,) 307lG, §-a
írj.LT!,"o a helyi választási iíoda által ellen6f2ött 

";;"rá* arp;^^ 
" |.rgi.-Jst.. Cs egyénikepvrseló 1elölter a Helyi Választási Bizotrsag veszl ny,]vanlana§ba,



"""tt::t.,i:'t llry,rási Büoftsága 20J9. szeptember 0(,-i üle,én a 5/2019. t!X.06.1 számúnarározátavxl Koós Csaba fuggerJen ielöIrer képüselókénr ielölrkénl nyilv2ntarQsba vetre,

i,n;!;::I""_,TlT:tl 
képviselók es polgánnestetek választásától szóló 2010. évi L, töívény 9.§

i',] :':*í'::,""ll'' _ 
ertclneben polgármesrct iclölr az. aki a ]0000 vaqy annil keve"ebb,aKosu relePules vaLzs7topolgarainak legalább l 0 o_a ielöltnek ajáí ort,

Uppony teJepLiJésen a kozponu névjegyzék alapján 2019, augusztus 07-én 253 fő válaszrópo.igár
szerepel,

Á fentiek alapján a polgármester jelöltséghez 3 fő érvényes ajánlata szükséges,

!:,:::::::_ :,ye 3,0:/C §_ában bizrosirorr iogkörében hozta meg. figvelenrrnel a lrelyionkofmanyzaE kéPviselók is polgarmesterek vála<ztásáról szóló 20l0, L. ;*Ó q,§ á*,

A jogotvoslati lehetóségtól (fellebbezés ) a Ve . 221-224.§-u alapján adott táiékoztanást,

Uppony, 2019. szeptembet 06,

§(
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