
BORSODBÓTA HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

3ó58 Borsodbóta, széahenyi út 42.

Iktatószám: Bor l 816-11D0l9.
Társ/: varga sándor függ€tlen képviselő jelöIt

nyilvántartásba Yétel€

HATÁROZAT

Borsodbóta Helyi Válasaási Bizottsága Borsodbóta Kö2ségben a helyi önkormányzati
képviselók és polgármesterek 2019. októbel 13. napjára kitúzött válasáásán valga Sándort
(1956. 08,30. ) Borsodbóta, széchenyi út 3'7ll. sz,ltín alatti lakost fuggetlen képviselő
j9löltként nyilvántaItásba v€szi.

Határozat ellen jogszabályséttéste hivatkozással fellebbezés nlnijtható be a Teriileti VáIasztási
Irodához (3525 Miskolc, Vátosház t& 1. ) Á fellebbezést úgy kell benyuitani, hogy az legkésóbb a

hatátozat meghozatalából számított harmadik napon megérkezzen 
^ 

h^tároz^tot hozó Helyi
Választási Biztossághoz, (3658 Boísodbóta, Széchéílyiút42. ) mely mellett a Botsodbótai He\i
választási Itoda múkódik,

A íellebbezést váIasztásta itányadó jogszabály, illewe a váJas zás és aválaszási eliárás alapelveinek
megsértéséte (a továbbiakban együt| iogszabaysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben
szetepló választópolgát, jelölt, jelöló szewezet, továbbá az ügyben érintett tetmészetes és jogr

személy, jogi személyiség nélküü szenezet nyújthat be,

Á fellebbezést ításban - személyesen, levélben, tclcfaxon vagy elektoni]cus levéIben eljuttatva -

lehet
benyújtani,
Á fellebbezésnek taltalrnaznia kell

- a jogszabálysértés megjelölését,

- a jogszabáIyséttés bizonyítékait,

- a benl,ujtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétóI (székhelyétól) eltet - postai

éttesítési címét, a benyújtójának személyi azoírosítóiá! illetve ha a küIföldön é16. magyatotszág1

Iakcímmel nem rendelkezó ,íaAsztópo$r nem ferldelk€zik személyi azonosítóval, a t\agy^t
állampolgfuságát gazoló okitatának típusát és számát, vagy jelöló szetvezet \í^gy más szefvezet
€setében a bftósági nyilvántartásba vételi számát. Á kételem l^tla]l1a2h^9^ benlr-ljtójának
telefaxszámát vagy eleklronjkus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottiának nevét és

teiefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolá§

Á váIasztási eljátásról szóIó 2013. évi )OO(VI. tötvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. §-a
ételmében, a helyi választási iíoda által ellenórzött ajánlóív alapján a polgátmestet és egyéni
képviseló jelöltet a Helyi VáIasztási Bizottság veszi nyilvántattásba.



Botsodbóta Helyi Választ]isi Biottsága 2019. szeptember 05-i iilésén a 2/2019. G)a,05,) számú

batátozatavali,|atgl sándot ftiggeden képviselő jelóltet nyilvántartísba vette.

Á he\i ónkormányzati képvisel6k és polgármestetek választásfuóI szóIó 2010. évj, L. törvény 9,§

(3) bekezdése alapján értelínébeít képviseló jelölt az, aki a 10 000 vagy arrnál kevesebb lakosú

telepüIés választópolgátainak legalább 1 %-a jelólmek ajánlott,

Borsodbóta tetePülésen a központi névjegyzék alapián 2019, augusztus 0'7-er. 647 fő
választópolgát szetepel.

Á íentiek alapján a képviseló ielöItséghez 7 fó érvényes aiánlata sziikséges.

H^tároz^tát a Ye. 301/G § ában biztosított jogkötében hozta meg, figyelemmel a helyi

önkotmányzati képviselók és polgátmestetek vál szásától szóIó 2010. L. tötvény 9.§-áta,

Á jogorvoslati lehetóségről (fellebbezés ) a Ve, 221 224.§-zt alaplát adott ájékoz@rást,

Botsodbóta, 2019, szeptember 05.

8orsod§7



BORSODBÓTA HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

3658 Borsodbóta, széchenyi út 42.

lktatószám : Bor l 816-1212019.
Társ,,| Kriston Béla íiiggetIen képviselő je|ölt

nyilyántartá§ba vétele

HATÁROZAT
Borsodbóta Helyi Választási Bizottsága Boísodbóta Községben a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13, napjára kinizött választásá{a K ston Bélát
(1945.03.19. ) Borsodbóta, Rá&óczi út 172. szám alatti lakost ffiggetlen képviseló jelöltként
nyilviintartásba ve§zi.

H^árcz^t e|]en jogszabáIysértéste hivatkozással fellebbezés nlrijtható be a Teriileti Választási
Itodához (3525 Miskolc, Városház tét 1, ) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkés6bb a
határozat neg)tozata|ából számított hatmadik napon megéfkezzen a hatátozatot hozó He\i
Választási Biztossághoz, (3658 Borsodbóta, S zéchényt íLt 42. ) mely melletta Botsodbótai He\i
választási lroda múkódik.

Á fellebbezést \,álasztás$ iányadó jogszabáIy, illetve a válasz ás és a válaszási eljárás alapelveinek
megséttésére (a továbbiakbaí együtt jogszabálys&tés) hivatkozással a központi névjegyzékben
szerepló választópolgát, jelólt, jelöló szewezet, továbbá a2 ü8yben érintett természetes és jogi
személy, jogi szeméIyiség nélküli szewezet nyújtlrat be.

A fellebbezést írásban _ személyesen, levélben, telefaxon vag, elektonikus levélben eljuttawa _

lehet
ben}.ujtani,
Á fellebbezésnek tattalínaznia keII

- a jogszabáIysétés megjelölését,

- a jogszabályséttés bizonyítékait,

- a beí}aíjtóiának nevét, lakcímét (széküelyét) és - ha a lakcímétóI Gzékhelyétól) elt& postai
éttesítési címét, a benyrjtójának szemé\i azonosítóját, illeoe ha a kiilföldón éló, magyatotszági
lakcímmel nem tendelkezó választópolgár nem rendelkezi} személyi azoíosítóval, a magyat
állampolgárságát igzzoló okiratának típusát és számát, vagy jelöló szervezet vagy más szewezet
es€tében a bíróságr nyilvántartásba vétell számát. Á kérelem t^ít^líí^zhati^ benlni,jtójának
telef^xszámát \.agy elekúonikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét es
telefaxszámát vagy elekuonikus levélcímét.

Indokolá§

Á választási eljárásról szóló 2013. évi )oo(VI. töívény (a továbbiakban| ve.) 307/G. § a
értelrnében, a helyi váIasztási iroda átal ellenótzött ajádóiv aIapján a polgátmestet és egyéni
képviseló jelöltet a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba,



Borsodbóta Helyi Válaszúsi Bizottsága 2019, szept€rnber 05-1 íl|ésél a3/2019. (x.05.) szárnú
hatátozatával Simon Sándot fiiggeden képviseló jelöltet nyilvántattásba vette.

Á helyi ónkormányzati képvisel6k és polgátmesterek választásáróI szóló 2010. évi L. tötvény 9.§
(3) bekezdése alapján értelrnében képviseló jelölt az, aki a 10 000 vagy annál keve§ebb lakosú
telepüIés választópolgátainak legalább 1 %_a jelólmek ajánlon.

Borsodbóta településen a központi né:vjegyzék 
^lAPiáír, 

2019, augusztus 07 én 647 íő
választópolgát szetepel,

A fentiek alapján a képviseló jelóltséghez 7 fó éwényes ajánlata szükséges,

Határozatát a Ye. 307/G §_ában biztosított jogkótében hoztA fieg, frgyelemmel a he\i
önkományzati képviselók és polgármestetek vála sztÁsátóI szóló 201o. L, tóivény 9,§-áta.

A jogotvoslati lehetóségtól (fellebbezés ) a Ve, 221-224.§-zt a|ap)átt adott !ájékoztatást,

Botsodbóta, 2019, szcptembet 05.
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BORSODBÓTA Hf, LYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42,

Iktatószám: Bori 81ó-13/2019.
Tárry; Simon Sándor fiiggetlen képvi§elő jelölt

nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT

Borsodbóta Helyi Választísi Bizottsága Borsodbóta Községb€n a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött válasaásrira Simon Srándor
(1964. 10.07. ) Borsodbóta, Rákóczi út 166, szám alatti lakost fuggetlen képviselő jelöltként
nyilvántartásba veszi.

Határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezés ny,ujüató be a Tetiiieti Választási
Irodához (3525 Miskolc, Városház tét 1, ) Á fellebbezést úgy keü benrljtani, hogy a2legkésőbb a
hatátozat meghozatalából számítoa hatmadik napon meg&kezzen a haátozatot hozó Helyi
Választási Biztossághoz, (3658 Bo$odbóta, Széchényi út 42, ) tnely m€ll€tt a Borsodbótai Helyi
választási Iroda múködik.

Á fellebbezést váasztásta irányadó jogszabály, illetve a váIaszás és a válaszási eliátás alapelveinek
megsertésére (a továbbiakban együt jogszabáIys&tés) hivatkozással a kózponti névjeg1rzékbeír

szerepló választópolgár, jelöIt, ielöIó szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi szemé\iség nélküli szervezet nyu|that be,

A fellebbezést fuásban - személyesen, levélben, telefaxon vasl elektroíikus levélben €ljuttatva -

Ichct
ben),ltitani.
A fellebbezésnek tarta].ínazíúa kell

- a jogszabálysórtés megjelöIését,

- a jogszabáIysétés bizonyítékait,

- a benlujtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétól §zé},helyétól) eltér - postai
étesítési címét, a benyi,jtójának szemé\i azonosítóját, illewe ha a külföldön éló, magyarországi
iakcimmel nem lendelk€zó választópolgát nem tendelkezik személyi azonosítóva], a ftlagFt
ál|ampolgátságát igazoló okitatának típusát és számát, vagy jelóló szefiezet vlgf más szerezet
esetében a bírósági nyilvántattásba vételi számát. A kérelem artaknazhaga benpjtó|ának
telefaxszámát vagy elektíonikus l€vélcírnét, i[etve kézbesítési megbízottjának nevét é§

telefaxszámát vagy elekttonikus levélcímét.

Indokolá§

Á választási eliátástó| szőIó 2013, évi )oo(vl törvény (a továbbiakban: ve,) 307lG. §-a
éíre]ínében, a he\i választási ifoda áItal el]enóEótt aiártlów alaplárt a polBármester és esréni
képvise16 jelöltet a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántattásba.



Botsodbóta He\i Választási Bizottsága 2019. szeptember 05-i üIésen a 4/2019, (IX,05,) számú

határozatáva|',íatgasándor fu88etlen képviseló jelöltet nyilvántattásba vette,

A helyi önkotmányzati képviselók és polgármestetek választásáról szóló 2010,.évi L, töfvény 9,§

(3) bekezdése alapián éí;Lnében kéPviel6 jdö|t az, aki a 10 000 vagr annál kewesebb lakosú

telepüés választópolgátLinak legalább 1 %-a jelölmek aiánlott.

Botsodbóta telepüésen a kózponti ftljegyzék a|apjárl 2019, augu§zírs 0'l-él 641 íő

váIasztópolgát szetepel.

Á fentiek alapján a képviseló jelöItséghez 7 fó érvényes ajánlata szükséges,

H^tárcz^tát z Ye. 307/G §-ában bitosított jogkórében hozta meg, ígyelcmmel a he\i
önkormányzati képvisel6k és po§átmestetek választásátóI szó|ó 2010, L, töwény 9,§-ára,

Á jogowoslati lehetóségtól (feüebbezés ) a Ve, 221 224,§-al, abplán adott tájékoztafást,

Borsodbóta, 2019, szeptembet 05.

Borso9/



BORSODBÓTA Hf, LYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

3658 Borsodbóta, széchenyi út 42,

Iktató§zám: Bor/ 816-13/2019.
Tárgi; Nagy Attiláné független képYi§eló jelölt

nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT

Borsodbóta Helyi válasáási Bizottsága Borsodbóta Községben a helyi önkormfuIyzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött válasááslfua Nagy Attilánét
(1973,01,11,)Borsodbóta,Fenyvesutca18, szám alatti lakost ffiggetl€n képvi§elő jelöltként

nyilvántartásba ve§zi.

Határozat ellen jogszabálysértéste hivatkozással fellebbezés nyrrjtható be a Teriileti Választási
Irodához (3525 Miskolc, Városház tér 1. ) Á fellebbezést rlgy kell benyíjtani, hogy az legkésóbb a
hatátozzt meghozata!ából számított harmadik napon megérkezzel a határozatot hozó Helyi
Választási Biztossághoz, (3658 Botsodbóta, S zéchényiítt 42. ) mely melletta Borsodbótai Helyi
választási Itoda múkódik,

A fellebbezóst választásra irányadó jogszabáy, illetve a válas ztÁs és a,lálasztasi e\játás alapelveinek
megsértésére (a továbbiakban együtl |ogszabályséttés) hivatkozással a kózponti névjegyzékben
szetepl6 választópolgát, jelölt, jelöló szewezet, továbbá az ügyben érifltett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküü szewezet nyújüat be.

Á fellebbezést írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elekttonikus levéIben eljuttawa
lehet
benyújtani.
A fellebbezésnek tatalmaznia kell

- a jogszabálysértés megjelölését,

- a jogszabálysértés bizonyítékait,

- a benl.ujtójának nevét, Iakcímét (széküelyét) és - ha a lakcímét61 §zékhelyétó) eltér - postai

éttesítési címét, a benyijtójának szeméIyi azonosítóját, illewe ha a külfóldón éló, magyarországi
lakcímmel nem teídelkezó választópolgát nem tendelkezik szehélyi azonosítóval, 

^ 
ín^gy^t

áIlampolgátságát igazoló okitatának típusát és számát, vagy jelöIó szervezet vagy más szeffezet
esetében a bírósági nyilr.ántartásba-véteü száinát, Á kételem tAfi^hn^zhai^ benFijtójának
telefaxszámát vagy elekuonitus levélcímét, illetve kézbesítési megbízott ának íevét és

teleíaxszámát vagy elektroni}us levélcímét,

Indokolás

A r,álasztási eljárásról szóló 2013. óvi X)O§I. töwény (a továbbiakban: Ve.) 307/G, §-a
érteltnében, a helyi választási ircda által ellenőrzön qádóí,l a|apján a polgármestet és egyéni
képviseló jelóltet a He\i Választási Bizottság veszi n}rlvántarrásba,



Borsodbóta Helyt Választrisi Bizottsága 2019. szeptembet 05-i iiLlésén a 5/2019. (lX,05) számú
határozatával Nagy Áttilánó friggeden képviseló jelőttet nyilvántanásba vette,

Á helyi önkorrnányzati képviselők és polgátmestetek választásától szóIó 2010, éyi L. töfvény 9,§

(3) bekezdése alapián éttelnében képviseló jelólt az, aki e 10 000 vagy annál kevesebb lakosú
település váIasztópolgárainak legalább 1 %-a jelöltn€k ajár ott.

Borsodbóta településen a központi ftxjegyzék a|ap)ln 2019. augusztus 07-én 64'7 fő
váIasztópolgár szerepel.

Á fentiek alapján a kópwiseló jelöItséghez 7 fó &vényes ajánlata szükséges.

Határcl^tát a Ye. 307/G §-ában biztosított jogkötében hozta meg, figyelemmel a helyi
önkormányzati képviselók és polgármesterek váIaszásátóIszóló 2010. L. töfvény 9.§-ára.

A jogorvoslati 1ehet6ségt6l (fellebbezés ) a Ve. 221-224.S-^i 
^bpján ^dott 

ájékoztatást,

Borsodbóta, 2019, szeptember 05.
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BORSODBÓTA HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42,

Iktató§zám i Bor l 816-t4l20í9.
Tárg/: Koós Gáborné függetl€n képvi§elő jelölt

nyilvántartá§ba vétele

HATÁROZAT
Borsodbóta Helyi Válasáási Bizottsága Borsodbóta Községben a helyi önkormányzati
képviselők és polglármesterek 2019. októbel 13. napjára kitíizött váIasaására Koós Gábomét
(1969. 05.06. ) Borsodbóta, Ríkóczi út 201/4, száín alatti lakost fiiggetlen képviselő
ielöltként nyilvántartásba veszi.

Határozat ellen jogszabálysértésre hivat]rozással fellebbezés nyi,jtható be a Terüeti VáIasztási
Irodához (3525 Miskolc, Városház tét 1, ) Á fellebbezést úgy kell beny.ujtani, hogy az legkésóbb a
hatátozat meglozatalábóI számított hatmadik napon megérkezzen a h^tárcz^tot hozó Helyi
VáIasztási Biztossághoz, (3ó58 Borsodbóta, Széchényiít 42. ) mely mellett a Borsodbótai Helyi
VáIasztási ]roda múködik,

A fellebbezést láIasztásu i;tályadó jocszabály, illewe a válas zás és a választásí eljátás alapelveinek
megsétés&e (a továbbiakban egyútt: jogszabálysértés) hivatkozással a kózponti névjegyzékben
szerepló választópolgár, jelöIt, jelöIő szervezet, továbbá az üg1lben érintett tetmészetes és jogi
személy, jogi személyiség nélkü szewezet n}.ithat be,

Á fel]ebbezést ításban _ szemólyesen, levélben, telefaxon vagy elcktronikus levélben eljuttatva
lehet
benl,r,rjtani.

Á fellebbezésnek tattalmaznia kell

- a jogszabályséttés megjelölését,

- a jogszabályséttés bizonyítékait,

- a ben}újtójának nevét, Iakcítnét (szétúelyéQ és - ha a lakcímétóI (székhelyét6l) eltét - postai
éttesítési cimét, a benl,ujtojának személyi azonosítoját, illewe ha a kiilföldón éló, rna$,atonzági
Iakcímmel nem í€ndelkezó választópolgát nem rendeüezik szemé\i azonosítóval, 

^ 
rD^gy^t

állampolgárságlt tgazoló okiratának típusát és szárnát, vagy jelöló szewezet vagy más szervezet
esetében a bírósági nyilvántartásba véteü számát, Á kétetetn tattabnazhaga benlrritójának
telefaxszámát vagl elekttonikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottiának íevét és
telefaxszámát vagy elektronilus levélcímét,

Indokolás

A választási eljátástóI szóló 2013, évi X)§vL törvény (e továbbiakban: Ve.) 307lG. §-a
éttelmében, a helyi választási iroda átal ellenócött ajÁnlóiv aIapján a polgátmestet és egyéni
képr.isel6 jelöltet a Helyi Válasz!ísi Bizott§ág veszi nyilvántartásba,



Botsodbóta Helyi Vál.sztási Bizottsága 2019. szeptember 05-i iilésén a 6/2019, (IX.05.) számú
hatátozatával Koós Gábomé fuggeden képviseló jelöltet oyilvántartásba vene.

A helyi önkotmányzati képviselók és polgármestetek választásáról szóIó 2010. txtL. törvény 9,§
(3) bekezdése alapján értelmében képviseló jelöIt az, alr:, a 10 000 vagy annáI kevesebb lakosú
telepiilés választópolgátainak legalább 1 %-a jelöItflek zjáílott,

Borsodbóta telepiiLlésen a központi né:ljegyzék alapián 2019, augusztus 07-ért 647 fő
választópolgár szerepel,

A fentiek alapján a képviscló jelöltséghez 7 fó étvényes ajánlata szükséges.

H^táíoz^tát a Ye. 307 /G §,ában biztosított jogkörében hozta meg, frgyelemmel a helyi
önkormányzati képviselók és polgátmesterek vá|aszásátó| szó|ó 2010. L. törvény 9.§-ára,

A jogorvoslati lehetóségtól (fellebbezés ) a Ve. 221-224.§-ai alapjál adott táiékoztatást,

Botsodbóta, 2019, szePtembef 05.
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BORSODBÓTA HELYI VÁLA§ZTÁSI BIZOTTSÁG

3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42,

Iktatószám: Bor/ 816-15/2019.
Tárry: Berki Béla független képviselő jelölt

nyilvántartá§ba vétel€

IIATÁROZAT

Borsodbóta Helyi Választísi Bizottsága Borsodbóta Községben a helyi önkornányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitíizött válasáá§ára Belki Bélát
(l963.0.01. ) Borsodbóta, Széchenyiút 91. szlim alatti lakost fuggetlen képviselő jelöltként

nyilvántartásba veszi,

Határozat ellen jogszabáIyséttésre hivatkozással fellebbezés nyúitható be a Teíűeti Vá]ásztási

Irodához (3525 Miikolc, Vátosház tét 1. ) A fellebbezést ugy kell bennijtani, hogl az legkésóbb a

határozat meghozatzIából számított harmadrk napon megétkezzen a hatátozatot hozó Helyi
Választási Biztossághoz, (3658 Botsodbóta, S zéchéayi íLt 42. ) mely mellett 2 Botsodbótai Helyi
választási lroda működik,

A fcllcbbezést választásta irányadó jogszabáIy, iJletve a válaszás és aválzszási e|járás alapelveinek

megsértésétc (a továbbiakban együtl jogszabáIyséttés) hivatkozással a központi névjeglzékben

szerepló választópolgár, jelölt, jelöló szewezet, továbbá az ügyben érintett tetmészetes és jogi

személy, jogi személyiség nélkiiü szerezet nnijüat be.

A fellebbezést ftásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elekttonikus levélben eljuttawa -

lehet
benlrijnni,
A fellebbezésnek tattalmaznia keII

- a jogszabályséttés megjelöIését,

- a jogszabálysértés bizonyítékait,

- a benlrijtójának nevét, lakcímét (szé}rhelyét) és - ha a lakcímétól GzéküelyétóI) eltét postai

értesítési címét, a benyijtójának szeméIyi azonosítóját, illewe ha a küföldón éló, magyarorszagi

lakcímmel nem tendelkezó váIasztópolgát nem tendelkezik személyi azonosítóval, a mzgyat

állampolgánágrit igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelöló szervezet vagy más szetvezet

esetében a bírósági nyilvántatásba,vételi számát. Á kételem arta|nazhztla benyujtójának

teleíaxszámát vagy elekuonikus ievélcímét, illewe kézbesítési megbízottjának nevét és

telefaxszámát vagy elektonikus levéIcímét.

Indokolás

Á váIasztási eljitástól szóIó 2013. évi \aO(VI. töívény (a továbbiakban; Ve.) 307lG. §-a
ételmében, a helyi választási iíoda atal eüenőúótt ajád6ív alapjál a po§fumester és egyéni

képviseló jelöltet a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántattásba.



Borsodbóta Helyi Válaszrási Bizottsága 2019. szeptembet 05 i üIésén a 7/2019. (Ix,05) számú

határozatával Betki BéIa fiiggeden képviseló jelöltet nyilvántaíú§ba vette.

A he\i ónkormányzati képviselók és polgármestetek választásáról szóIó 2070. é,tiL, töívény 9,§

(3) bekezdése alapián értelrnében képviseló jelöIt az, aki a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú

telepüIés választópolgárainak legalább 1 % a jelöltnek ajánlott.

Borsodbóta telepüIésen a kózponti néviegyzék aIapján 2019. augusztus 0'7-él 64'7 fő
választópolgáf szeíepel,

A fentiek alapján a képviseló jelöltséghez 7 fó étvényes ajánlata szükséges.

Hatátozatát a Ye. 307/G §-ábm biztosított jogkötében hozta meg, frgyelemmel a helyi
önkormányzati képviselók és polgátmesterek választásától szóIó 2010. L. töívény 9.§-]fua,

Á iogotvoslati lehetóségtól (fellebbezés ) a Ve.221-224.§-ai alaplán adott áiékoztatást.

Borsodbóta, 2019, szeptembet 05.
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BORSODBÓTA HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

3658 Borsodbóta, széchenyi út 42,

Iktatószám: Bor/ 816-16/2019.
Tárry: Sike Sándor Dénes fiiggetlen képvi§eló jelölt

nyilvántartá§ba Yét€le

HATÁROZAT
Borsodbóta Helyi válasáási Bizottsága Borsodbóta Községben a helyi önkormányzati
képvi§elők és polgármesterek 2019. októbel 13, napjára kitl,izött válasáására Sike Srindor
Dénest (1965,02.18. ) Borsodbóta, Kossuth utca 18. §zím alatti lakost fiiggetlen képviseló
jelöltként nyilvántaításba veszi,

Hatátozat €lleí jogszabályséttéste hivatkozással fellebbezés nyujtlrató be a Területi Választási
Irodához (3525 Miskolc, Városház tér 1, ) A fellebbezést úgy kell benlrljtani, hogy az legkésóbb a
határozat meghozatalából számitott harmadik napon megérkezzen 

^ 
h^tátoz^tot hozó Helyi

Váiasztási Biztossághoz, (3ó58 Borsodbóta, Széchélyt út 42. ) hely mellett a Borsodbótai Helyi
választási Iroda múködik.

Á fellebbezést választásra irányadó jogszabáIy, tllewe avábszás és a váaszási eljárás alapelveinek
megséttéséte (a továbbiakban együt! jogszabáIysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben
szetepló választópolgár, jelölt, jelöIó szervezet, továbbá az ügJrben éfintett tefrnészetes és jogi
személy, jogi személyjség néIkü szervezet nyújüat be,

A fel]ebbezést írásban - személyesen, levélben, telefaxon vaglr elektronikus levélben eljrrttawa _

Iehet
ben}-ujtani,

A fellebbezésnek taítálínaznia kell

- a jogszabálysértés megjelölését,

- a jogszabálysértés bizonyítékait,

- a benyijtójának nevét, lakcímét (széknelyét) és, ha a lakcímétól (székhelyétól) eltét - postai
értesítési cimét, a benyujtóiának személyi azonositóiát, illetve ha a külfóldön é16, magyarotszági
lakcímmel nem rendelkezó váJasztópoJgát nem rendelkezik szemáyi azonosítóval, 

^ 
rr:'^gy^r

állampolgárcágát igzoló okitatának típusát és számát, vag] ielöló szeívezet vagy ínás szelvezet
esetében a bíósági nyilvántartásba-véteü számát. A kételem r t^kn^zh^t)^ benpjtójának
teleflxszámát vagy elekttonikus levélcímét, iJletve kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elekttonjkus levéIcímét.

Indokolás

Á választási eljátásról szóló 2013, évi )oo{VL törvény (a továbbiakban: Ve,) 307/G, §-a
értelmében, a helyi választási iíoda áItal ellenóízött ajánlóí,l alapján a polgármester és egyéni
képviseló jelöltet a Helyi Választási Bizottság r.eszi nyilvántatásba,



Borsodbóta Helyi VáJasztási Bizottsága 2019. szeptember 05-i iiLlésén a 8/2019, (IX,05.) szátnú
határozatával Sike Sándot Dénes fuggeden képvi§cló jelöltet nyilvántartásba vett€.

A helyi önkormányzati képviselók és polgármestetek választásátóI szóló 2010, évíL. töryéfly 9.§
(3) bekezdése alapján éfteLnében képviseló ielölt az, aki a 10 000 vagl annál kevesebb lakosú
telepüIés választópolgárainak legalább 1 % a jelöltnek ajánlott.

Botsodbóta településen a központi úljeglzék alapjál 2019, augusztus 0'7 éíL 647 íő
váIasztópolgát szetepel.

Á fentiek alapján a képviseló jelóltséghez 7 fó érvényes ajánlata sziikséges,

Hatátozatát a Ye. 307/G §-ában biztosított jogkörében hozta meg, figyelemmel a helyi
önkormányzati képviselók és polgáffiesterek vá]asztásátóI szóIó 2010. L. tótvény 9.§ ára.

Á jogowoslati lehetóségtól (fellebbezés ) a Ve. 221-224.§-ai dapjál adott tá'ékoztatást,

Borsodbóta, 2019. szeptembet 05.
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BORSODBÓTA IiELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

3ó58 Borsodbóta, Széchenyi út 42,

Iktató§zámI Bori 816-18/2019.
Társ/: Takác§ István liiggetlen képYiselő jelölt

nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT
Borsodbóta Helyi Válasárási Bizottsága Borsodbóta Községben a helyi önkormányzati
képviselők és polglármesterek 2019, október 13. napjára kitiizött választására Takács Istvánt
(l966,06,26. ) Bor§odbóta, szechenyi út 11. szim alatti lakost fuggetlen képviselő jelöltként
nyilvántartlásba veszi.

Határozat ellen jogszabáIyséttésre hivat}ozással fellebbezés nlrrjtható be a Területi Választási
Irodához (3525 Miskolc, Vátosház tér 1, ) A fellebbezést úgy kell beny.ujtani, hogy az legkés6bb a
hztározat me2}tozata|ábóI számított harmadik napon megétkezzen a h^tátozatot hozó Helyi
Választási Biztossághoz, (3658 Borsodbóta, S zéchélyi ít 42. ) mely mellett a Botsodbótai Helyi
választási Iroda múködik.

Á fellebbezést választásra irányadó jogszabály, illetve a válas ztás és a ,lálasztási ellárás alapelveinek
megsértésére (a továbbiakban €gyüt! jogszabályséfiés) hivatkozással a központi n&jegyzékben
szerepló váIasztópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az iigyben éintett természetes és jogi
szenély, iogi személyiség nélkiü szetvezet nlnrjüat be,

Á fellebbczést ításban személyesen, levélben, telefaxon vagy eleküonikus levélben eljuttatva -
lehet
benlujtani.
Á fellebbezésnek tartalmaznia kell

- a jogszabálysértés me8jelölését,

- a jogszabálysértés bizonyítékait,

- n ben}aíjtóiának nevét, Iakcímét Gzékhelyét) és - ha a lakcímétóI (székhelyótóI) eltét - postai
értesitési címét, a benyujtójának személyi azonositóját, illewe ha a kiilfóldön éIó, magyatotszági
lakcímmel nem tendelkezó választópolgát nern íendelkezik személyi azonosítóval, 

^ 
ííL^g!^r

állampolgátságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelöI6 szefvezet vagy más szewezet
esetében a bírósági nyilvánattásba-vételi számát. A kérelem tüt^lírL^zh^tja benyrjtójának
telefaxszámát vagy elektonikus levéIcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektonikus levélcimét.

Indokolás

Á váIasztási eljárástól szóló 2013. évi )oo{VI. töívény (a továbbiakban: Ve.) 307lG, §,a
értelrnében, a he\i választási itoda által ellenózótt ajá óív dapjíl a polgármestet és egyéni
képviseló jelöltet a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántattásba.



Borsodbóta Helyi Választási Bizottsága 2019, szePtember 05-i. iiLlésén a 9/2019, (IX,05) számú

batározatwalTaíács István fiiggetlen képvi§eló jelöItet íryilvántaftásba vette,

A helri önkormánrzati képviselók es polgármesterek váIa:zr;áíól szó]ó 20]0, éü L, töívén} 9,§

;;;;'d;;;"..J;fi- erirn.U"n kepviieló |elök az, aki a l0 000 vagy annál keve,ebb lakosú

telepüe. vála"zrópolgárainak legalabb t o o-a le|ölmek aiánlon,

Bo6odbóta telepüIésen a központi léljegyzék a\ap:lál 2019, augusztus 07 -él 647 íő

váIasztópolgát szetepeI.

A fentiek alapián a képviseló jelöltséghez 7 fó éfvény€s aiánl^ta sziikség€s,

H^t^roz^át a Ye. 307 /G §-ábaír biztosított iogkötébeü hozta meg, figyelemmel a helyi

ant".-any""ti rep"i."lók és pá§ármesterek választísáról szóIó 2010, L, töwény 9,§-ára,

Á jogotvoslati lehetóségól (fellebbezés ) a Ve, 221-224,§-at alapjűt adott tájékoztarást,

Bosodbóta, 2019, szeptember 05.
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Iktató§zám: Bor/ 8l6-19/2019.
Táír| Burizoltál a MAGYAR MUNIiI§PÁRT

képviselő jelöltjének nyilvántartá§br vétel€

HATÁROZAT

Borsodbóta H€lyi Választási Bizottsága Borsodbóta Köz§égben a helyi önkormányzati

képviselők és polgármesterek 2019. októbel 13. napjára kitúzött válasáására Bari' Zoltáltt

(rÖls. og.ls, ) Boódbóta, széchenyi út 5. szám alatii lakost a MAGYAR MUNKÁSPÁRT
kepviselö jelöltjeként nyilvá,ntanásba Veszi,

Határozat ellen jogszabálysénésre hivatkozással fellebbezés nl,ujtlrató be a Tedileti Választási

ltodához (3525 Miikolc, Vátosház tér 1, ) A fellebbezést úgy kell benlrritani, hogy az legkésóbb a

határczat mcghozatalábóI számított harmaük napon megétkezzel a határozatot hozó Helyi

Választási Biziossághoz, (3658 Borsodbóta, S zéchérryi ít 42. ) mely mellett a Botsodbótai He\i
\rálasztási lroda múködik.

A fellebbezést váIaszásra :r:ártyadó 1ogszabáy, illewe a válas ztás és a:,ábsztÁsí e|járás alapelveinek

megsértéséte (a továbbiakban €gyüti iogszábályséités) hivatkozással a központi névjegyzékben

szeicpló váIasztópolgáí, jelölt, jelöl6 szen,ezet, továbbá a2 ügyben érintett tetmészetes és jogi

szcmély, jogi személyiség nélküü szervezet n)ní'that be,

BORSODBÓTA HEL\,I VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

3658 Borsodbóta, széchenyi út 42,

Á fellebbezést ításban - személyesen, levéIben,

lehet
bcnyu)tani.
Á fellebbezésnck tartalmaznia kell

- a jogszabáIysértés megjelölését,

- a iogszabálysértés bizonyítékait,

telefaxon vagy elektonitus levélben eljuttatva

- a benyujtójának nevét, lakcímét (szé}üelyét) és - ha a ]akcímétól (s?ékhelyétól) eltét - postai

értesítési címét, a beny,ujtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön éló, magyarországi

lakcímmel nenr tendelkező vátasztópokái nem tend€lkezik szetnáyi azonosítóval, 
^ 

rr:^gyar

állampolgátságát igzoló okitaának típusát és számát, vagy |elóló szetvezet y^gf tnás szetvezet

esetében á bírósági nyilvántattásba-vétell számát. A kételem í^ít^kn^zh^i^ beqaijtójáíak
tc]efaxszámát vagy elekttonikus levélcímét, illewe kézbesítési megbízottjának nevét és

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,

Indokolás

Á választási eljárásróI szóló 2013, évi X)L§L törvéíy (a továbbiakban: ve) 307/G. §-a
érte]rrrében, a helyi wálasztási iroda által ellenórzött ajárllói,,, alaplál a polgátmester és egyéni
képviseló jelöltet a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántattásba.



Borsodbóta Helyi VáIasztási Bizottsá$ 2019, szeptember 05-i ulésén a, fl2019,.(lX,05,) számú

határozatáva|BaÁZo|tán a MAGYÁR MUNK{SPÁRT kéPviseló j€löIqET nyilvánt^itásba vette,

A belyt onkormányzaú kepviselók és polgármesrerek választásáról szóló 20]0,_évi L, löíven) 9,§

ijiU.'l"rJl* "lapján 
énekneben képr is"eló |elöh az, aki a 10000vagy annál kevesebb lakosú

relepülés válaszrópolgárainak legalább 1 o o-a lelölmek aiánlott,

Botsodbóta telepiilésen a központi lérlegyzék a|apján 2019, augusztus 0'7-ért 64'7 íő

választópolgár szetepel,

Á fentiek alapián a képviseló jelöltséghez 7 fó éwényes ajánlata szükséges,

H^tátoz^tát a Ye. 307 /G §-ában biztosított jogkórében hozta meg, íigyelemmel a helyi

önkormányzati képviselók és pá[ármestetek vála szásátóI szóIó 2010, L, tötvény 9,§-ára,

Á jogowoslati lehetóségtól (fellebbezés ) a Ve, 221-224,§,at alapián adott tájékoztatást,

Borsodbóta, 2019, szeptember 05.
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