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Iktató§zám: up 1324-1 612019.
Tárgy: Lámer Tünde polgármester jelöIt

nyilvántartá§ba vétele

HATÁROZAT

Uppony Helyi Válasáási Bizottsága Uppony Kózségben a helyi önkományzati képviselők
és polgármesteíek 2019. október l3. napjfua kitűzött választ]í§ára Látner Tiindi (l967. 08, 1 1.)
Uppony, I{úság út 13. sziín alatti lakost fuggetlen polgármester jelöltként nyilvátrtartásba
veszi.

Határozat ellen jogszabályséttéste hivat}ozással fellebbezés ny.ujtható be a Tetiileti választási
Itodához (3525 Miskolc, Vátosház ter 1, ) Á fellebbezést úgy kell benyrrjtani, hogy az legkésóbb a
h^tátozat meghozat^lából számított harmadik napon megétkezzen 

^ 
i^táror^Íát hozá Helyi

Választási Biztosság}ro z,,Q622 íJpPoí|y,I(ossuth utca 83. ) tnely melett a Borsodbótai He\i
választási Iroda működik.

A fellebbczést_ választásta irányadó jogszabáIy, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek
megsértésére (4 továbbiakban együtl jogszabálysétés) hivattozással á kö"ponti névjegyzékben
szetepló választópolgát, ielölt, jelöló szervezet, továbbá az ügyben édntett tetme"r"tó e" jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet í}nijüat be,

Á. fellebbezést ításban - személyesen, levéIben, telefaxon vagy elektíonikus levélben eljuttátva -
lehet
benyújtani.
r\ fellcbbezésnek tartalrnaznia keü

- a jogszabályséíés megielölését,

- a jogszabálysértés bizonl.ítékait,

- a benlujtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétól (szé!áelyétól) eltér - postai
étesítési címét, a kifogás beí}niLjtójának személyi azolosító:lát, illetve ha a küföldón éIó,
magyatországi lakcímmel nem rendelkezó választópo§át netn tendelkezik személyi azonosítóval, a
magyar állampolgárcágát igazoló okitacinak tipusat és számát, vagy jelöld s.eáezet ragy má"
szervezet esetében a bírósági nyilvántattásba_véteü számát, Á kérelem artalmazhatja beny.uJiólának
telefaxszámát vagy elekuonikus levélcimét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektfoíri,kus levé]címét,

Indokolás
Á választási eljárásról szóló 2013. évi )L\aaVI. töfvény (a továbbiakban: Ve,) 307lG. § a

1te)rnében, a he\i választási itoda által ellen6rzön ajárléív aIapjáa a polgátmestet és egyéni
képviseló jelóltet a Helyi Válaszási Bizottság veszi nyilv,ántattásba.



Uppony Helyi Választási Bizottsága 2019. szeptember 09-i iilésén a 8/2019, (IX,09,) számú
hatarozatá,lalLámetTünde fiiggeden jelöltet Polgátmester )€löltként flyilvátrtatúsba vette.

A helyi ónkormányzati képviselók és polgármesteíek választásáióI szóló 2010. évj L. töffény 9,§
(3) bekezdésének a) pontja alapján értelmébeo polgátmestet jelölt az, aki a 10 000 vagy annál
kevesebb lakosú telepiilés váIasztópolgárainak legalább 3 %-a ielöloek ajánlott,

Uppony telepiilés€n a központi névjegyzék alapján 2019. augusztus 07 -él 253 íő vá|zsztópo|gár
szetepel,

Á fentiek alapján a polgármestet jelöItséghez 8 fó érvényes a!ánJata sziit<séges.

Hatáíoz^tát A ve. 307/G §_ában biztosított jogkörében hozta meg, figyetemmel a helyi
önkormányzati képviselók és polgátmesterek választásáóI szóIó 201O, L, tórvény 9,§ áta,

Á jogorvoslati lehetóségtól (fellebbezés ) a Ve. 221-224. -i d^pián 
^dott 

ájékoztatást.

UPpony, 2019, szeptembeí 09.
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§",rn,[d'


