BORSODBÓTA HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
3658 Borsodbóta, széch€nyi út 42.

Iktatószámi Bor/ 816-10/2019.

Tár5l: Gulyás János po|gárme§ler jelölt
nyilvántartá§ba yétele

HATÁROZAT
Helyi Vála§Ztási Bizottsága Borsodbóta KöZségben a helyi önkormrányzati
képviselök és polgármesterek 2019. október 13, napjára kitűzött választására Gulyás Jánost
(l956.04.20. ) Borsodbóta, Kossuth utca23, szám alatti lakost a MAGYAR MuNKÁSPÁRT
polgármester jelöltjeként nyilvántaItásba veszi.
Borsodbóta

Hatátoz^t ellen jogszabályséttéste hivatkozással fellebbezés nyújüató be a TetiiLleti VáIasztási
lrodához (3525 Miskolc, Városház tét 1, ) Á fellebbezést úgy kell beny.uitani, hogy az legkésóbb a

hatátozat meghozatalából számitott hatmadík napon megétkezzen a hatátozatot

VáIasztási Biztossághoz, Q659 Sáta, Széchényiút 19. ) mely mellett
VáIasztási Itoda működik,

hozó

a Bo6odbótai

Helyi
Helyi

Á fellebbezést wálasztásta irányadó jogszabáy, illewe

a válas ztás és a úhsztásí e|játás alapelveinek
megséttésére(a továbbükban egyútt| jogszabályséftés) hivatkozással a központi névjegyzékben
szerepló választópolgát, jelólt, jelöIó szenezet, továbbá az ügyben éint€tt természetes és jogi
személy, jogi szemé\.iség néIküli szervezet nyújüat be,

Á fellebbezést iásban
Ichct

- személyesen, Ievélben, telefaxon vagy elekttonikus levéIben eljuttatva -

benyíjtani,
A fellebbezésnek tatalrnaznia kell
- a jogszabályséttés megjelölését,
- a jogszabálysértés bizonyítékait,

-

a benyrljtójának nevét, Iakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétól (székhelyetól) elter - postai
értesítésicímét,a kfogás beny,rrjtójának személyi azonosítójáq illetve ha a kiilföldön éló,
magyarotszági lakcímmel nem rcndelkezó választópolgát nem rendelkezi} szeméIyi azonosítóval, a
magyat állampolg:árságát tazoló okiraának tíPusát és száinát, vagy |elöló szeív€zet vagy más
szen ezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, Á kérelem tatalmazhatja benyujtójának

telefaxszámát vagy elekuonikus l€,t éIcímét,i[etve kézbesítésimegbízottjának ítevétés
teleíax.zámat vagy elekuonüus levelcímet.

Indokolás
A

r.álasztási eljáíásróI szó!ó 2013, évi )OC<VI. tötvérry (a továbbiakban: Ve,) 307lG, §_a
értelmében, a helyi választási itoda által ellenótzótt aiálIóiv a|apiál a po§ármester és egyéni
képviscló jelöltet a He\i Választási Bizottság veszi nyilvántattá§ba.

Borsodbóta Helyi Válaszrási Bizottsága 2019. szeptember 05-i iiLléséna 1/2019. (1x,05) számú
hatátozaával Gulyás János a MAGYAR MUNKÁSPÁRT jeltiJ§ét po§ármestet ielöltkent
nyilvántattásba vette.

A

képviselók és polgritme§tel€k Yála§ztá§áíóI §zóló 2010, éyiL, tö!vé[y 9.§
(1) bekezdése alapján ételmébenpolgátmesteí jelölt az, aki a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú
település választópo§fuainak legalább 3 %-a ielölmek ajánlott.
helyi önkoffiányzati

Botsodbóta telepiilésen a központi nésjegyzékalapiál 2019. augusztus 07-én 6ü tő
váIasztópolgát szerepel,

Á fentiek

alapján a polgármester jelölt§éghez 20 fó érvényesajánlata szükséges.

Határozztát a Ye. 307/G

§ ában biztosított jogköfében hozta meg, figelemmel
önkotmányzati képvisel6k és po§ármestetek váIaszásától szóIó 2010. L. tötvéoy 9.§ áta,

A jogotvoslati lehetóségtől (fellebbezés ) a Ve, 221-224.§-at alapllán adott taékozt^tást.

Botsodbóta, 2019, szeptember 05.
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