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Iktatószám: t].-tí_io r,h- s / 0'o(q

illfl;"Tiiilr:"Jipolgármester 
jelöll

HATÁROZAT
Upporry Helyi Választá§i Bizoísága _Uppony Községben a helyi önkormányzatiképviselók és polgármester€k zorq. 

"muái iJl *o'j*á'tr,üri'"u1"]l'tarysrira eatogtr eetu(1962.02.08. ) Uppony, Istvián tele
je]öltként nyilvántaltásba veszi. 

:P 7l' szém alaÜi lakost ffiggetlen polgáÁester

Hatátozat ellen jogszabálysértésr€ hiwatkozással fellebbezés ny,Lijttrató be 1 Terljleti Vála§ztásiífodáho7 (J525 Miskolc. úárosház rer r, r ,r r"U.uU.,l.iig.y 
'.iiii,ili,"i.ijn rz legkésóbb ahalxlozal meghozáh'ibóI szarru'torr harmadik napon -"g?r;;: ffi;;;lior trozó Helyry;1;il] 

ifr:.##;íi13622 
uppony, I{ossutr, i,t"^ sl,. j ,'"i, -"rr.iil'Ő.,".abótai Helyi

Á feilebbezést \,ál^szásr^ ná^!^áá 
_ )ogszabály, i,lletve a válaszás és a v^I^sztási eljárásalapclveinek megsétésére r, t""áSr,;,tUaá. egyui,, ;"g-^báIy.l,,i.j-L"",k.zással a központiner!e9zékben szerepló.,váLszlópolgár. ieiöIi relölá'szer,.,.;:';;";;;;;' ,§ben érin(c,rtelmészeles és jogi s7emély. iogi személyiseg néIkü szervezet nyr-ljihri;;, 

* -
AÍcl]ebbezésr íásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektonikus levélben eljuttatvá -

benyújtani.
Á fellebbezésnek tatalmaznia kell
- a jogszabályséftés hegielölését,

- a jogszabálysétés bizonyítékait,

- a benlrrjtóiának nevót, ]"kcíínét (szél,helyét) és , ha a lakcírnétól Grékh€lyét6l) eltet _ postai

]li:lll'._T:j:,". kifogás benyrljtóiának személyi azonosítóját, il'"t " r," a kiilfóldön éló,mag}aíorszá$ lakcimrnel nem tendelkező_lálasztópoIgáLt nen rendelkezü személyi azonosítóval,a nragyar áüampolgárságát igazoló okiratának_típusát Zs ."a^at, ""g ;.lOli"""*ezet v.gy más

i"^::_:,:::. ::::é5" a. birósági nyilvántattásba-vételi számát, Í 'kételem 
t^rá)ín^zll^tJ^

:^.:lf,]:l"":u 
lelefáxszamár va€y elekuonrkus levélcímét. itterve kézbesitési mepbizottjának neuéres telelar\s7ámár vagy clektroni}us levélcmé(.

Indokolás
Á választisi eljáústól szóló 2013. évi }L\XVI. töívény (a továbbiakban| Ve.) 307lG, § a
::telmében, a helyi választási iroda által ellenórzött 

"1a"Éi; a^pla, 
^ 

j;gár^estet és egyéniképviseló jetöltet a Helyi VáIasztási Bizottság.,.szi nyil ránturtíslá,'



Uppony Helyi Válaszrási Bjzorrsápa 201o, s:eprcmber 0ú_i ülésén a l/20i9, (I\,0ó,) számúh^íálozaával Balogh BéIa ftlggedá ;elalter polg,i.-""t", ;"latüinr"ru"nr*íu"o, 
".,,.

i,T:i:il 

",'#í"]i;:j;i';ili:}".. 

r'g'lles 
erek válaszLásárói szóIo 20]o e\i.L rörveny g \

l."*"su i",."",;',j.iin;il'::,';;d;,#iT}TJÍfl 
:::,l,.,,*"Ji fi i5, 

a l 0 000 vagy anoá]

Uppony településen a központi névieorszerepel. , , -.1zék alaPján 2079 . 
^ngL,sz 

s 07 -én 253 íő \,^l^s2tópolgat

Á fentiek alapján a polgámester jelóltséghez 8 fó éwényes ajánlata szükséges,

Harározatár a Ve.30'/C §abán hizlosirort iogkö!ében hozri rncg. Egyelenrmel r helyiőnkormanyzad képüselók es pálgirmesterek 
"ár^;r:;;;i;;;j;Ó;o. i,.,i;".ÍŰ.n -,

Á jogotvoslati lehetóségról (feltebbezés ) a Ve . 221-224.§-ai alapjárt adott ájékoztatást.

Uppony, 2019. szeptefubff 06,


