cBorso{iótai ttetyi |óksztá§ Iroía 'lezetQe
3658 Eorsot\óta, Szécfrenyi{lt 42,
lklatószám: Bor/ 681-17/20t 9.
TárgyI Egyéni - é§ polgárme§ter ielölt
átlítá§hoz §zük§ége§ alánIá§ok száma

getÁnozar
Boísodbóta

KöZségben

A Borsodbótai KöZö§ Önkormá]yzati Hivata] lársull lelepülésén
napjára kitúzött
a
helvi önkormányzati és polgámesterek 20i9, október l3,
't<apcsán
a

-

-

jetotLaltiir;,si küszöÚszámokat

válaSZtáS

az dlábbiak szerinl állapitom megI

szüksége§ 7 fő választópolgár
egyéni li§ta állításához, képvi§€lőj€lölt§égh€z
énényesajánlata,
p"igaii.riiii ;inláshoz szükséges 20 fő vála§ztópolgár érvénye§ ajánlata,

Helyi Választási
haúrozat Borsodbóta Kó2sé8 önkoímányzat és a Borsodbótai
Iroda hirdetőtábláján és honlapján történő közzétételét,
!1.1renrlelem a

be, A krfogst úgy keü.,benl,ultaru,, hogy az legkésóbb a
Határozatom- ellen kiíogás nluitható
'eúövetésetóI szamr"tott ia,madrk napon (2019, augusztus 11,)
;;il;;, i"g.^bays3rtés
B^orsodbótai Helyi
meoétken.ena lafopás elbiráiasara hatáskótrel és rlletékességgel Lendelkezó
mely
i;;í^.;.;;;;,;;""ri;liosÁ n.,^.,_rr.,;t", Széchenyi irt 42. emarl: bbotaph@gmai,l,com)
megáüapitott
gor"odűót^i
Választási lLoda műkóciik Á kifogás benyújrására

-.Ll"t,

o

Helyi

határidő jogvesztó,

,i'*1:i:,,:!"á,
I(fogást r-álasztásm iráoyadó jogszabálr,, n:l,: 1 ,:l":"á,," ]
a kozponu nér,iegyzékben
rn.c,órte-irc (" ,01,"bbl,1kbár egl,uLr Óg,z"bál"cné,, hlr',tlkó7á,sal
,(lme\lcles c5 logl
,;,i;j" ,;;,;.p"';;, ,"l.,i,, ,ii"r" ,z.]n.,cr, ,,*,ull,, rz ul,Lcn enntelr
alapelveinek

sr.,r,élr, 1,rgt szcnré\,isóg nólkiil szcrvczct rll,újthat

l>c,

levéIben eijuttaWa - lehet
,\ hfogást íásban - személyesen, levéIben, telefaxon vagy elektronikus
ben),ujtani,

A kifogásnak tartalmaznia ke)l
- a iogszabálysértés megjelölését,
- a jogszabálysértés bizonyitékart,

(széklrelyétöl) eltér
kiiogás benyújtójának nevét, Iakcímét(székhelyét)és - ha a lakcímétól
portui jn.,iteri Óimét, a kifogas benyújtójának szemelyi azonosítóját. illetve ha a külföldön
n".'.ináelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
iLó, magyarországi
azonosióal, a szémélyazonosságát igazoló hatósági igazolványának tipusát és számát, vagy
jelöló szervezet vagy más szervezet esetében a birósági nyilvántaríásba-vételi számát, A
"kiiogás
tartalmazhat]a benyújtójának telel'axszámát vagy elektlonikus levélcimét, illetve
kezbisitési megbizottiának nevét és teleiaxszámál vagy elektronikus levéicímét,
-a

lát"i-.il

Indokolás
Ve,) 307/E,

továbbiakbanl
§-a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVL tön,ény (a
(2018,
66,
napon
ást
megelózó
a
szavaz
meg
l,,"Ü?"U.",-" i,!Ii,a"sztási uoda vezetó;e ail,rplqa
számát a
ÓS.l Í szük"éges aiánlások szamanak megállapítasakot a vá)asztópo)gátok
adatai alapjáo felfelé
^"g*r."
ko?ponu névjegyzéknekíszavazást megelőző el. napi (20t9, aug"sztus 07, )

A

kerekítve kell megáIlapítani.
vala,zrásaról qzolo 20l0, eliL rör,"enr 9, §
.\ hclvr onkormányzao képvselók i" polgarme,rcrek
'lrsi"
képriselóiclölr rz, akr az ádo(l \álas7lukerulet
,l ;;k.';;a; eireknebcn egr,érr
..,lltz,opolg.;rarnak l<prlabb lo _a,.tolrntk r;arrl"rr,

.\

(3)

annál kevesebb
bckezdés a) pontja érteimébenpolgármester jelólt az, aki a 10000 vagy

lakoiú település válaiztópolgárainak

Boísc-,dbtjta telcpülésen

a

lcgalább 3 %-a jelöllnek aiánlott,

központi névjegyzékatapián 2018, augusztus 01,éa 641 fő

választópolgár szetepel,

jelólt és
ienúek alapján a rendelkezó részben foglaltalr szetint állapítottanl meg az egyéni
polgármester lelölt ajánlásához szükséges kúszöbszámokat,

l

a helyi
Határozatomat a Ye. 307 lE §-ában biztosított jogkörómbeo hoztam meg, figyelemmel
önkormányzau képviseiók és folgármesterek választásától szóló 2010, L, töfvény 9,§,ára,
eljárásLól szóló 2013, §L\VL törvénv rye,)
aru*U, benyúltásáLa vonetkozó szabáh,ol(ról a Yc, 209-210; 212,\ a alapián adtam

.\ ;ogonosiari lehetóségről ftifogás) a választási
20S,qit,

"

táiékoztatást,

Borsodbóta, 2019, augr.rszrus 08,
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