sÁTA

HI].t_Yl

VÁLASZ1 Ásl BtZoTTsÁC

]659 sála. széchen),i úl l9,

Iktató§zám: sat/910-11 l20l9.
Tárg1,: FergénéLilafüredi

Éva képvi§€lő

nyih,ántartá§ba vétele

jelölt

HATÁROZAT
Sáta VáIaszlási BiZott§ága sáta
Községben a helyi önkor.ntánl,zati kép\iselók és
polgármesterek 20l9. október. ]3. napjám kiliizöt1 \á]asztására Fcigénét-iialUredi Éva
( l984.03.28.) Sáta, Béke utca ] . szánr
alatli lakos1 FlDESZ-MAGYAR PoiCÁR] SZoVtTsEG.
KERESZTÉNYDEMoKRATA NÉPPÁRT .ielöldeként nyilvántanásba veszi,

Hatátlzlt cllcn jogszalláh,sénésre hivatkozással icllebbezés nr,újtható be a Területi \'álasztásl
l L<ldá h oz (3 525 X Iis kolc, \'ár osház tér l ,
) :\ fellcllbezés t úgi keü be nyújtani, hogl az legkésóbb a
hnrárrlzat rncglrozaraLából számittltt halrudik rrapon nr.górlczz"n á lu,lr,,rrnő, hozil
l.Iclri
Yrilasztási Biztosságh<lz, (3659 Sára, Széchérr,i L'ri 19, j nlelr' rncllen e l]orsodbur:rr
Hclir
\,ll,,.,.lx.l lF,J,l n1l]kUJik,
.\ lellcbbczóst választásra itán.adr'l jogszabálr,, illct,c a r,álnsztás és n rálasztási eljárás
alnpclr.crnek
nlcgsóLtósirc (.r trll,ibl;lakbln cgl,iinl j<lgszabrillsértés) hn,a&ozássai a kózponu névjegvzékben
szcrcplr"l vlilaszrtrprllglir, jclilLt, jcli;kl szcr.\czet, r<x.ábbá az iigr berr órinteti ,..-""r","r.,
1,g,
,rcnlélr,. jrlgr szcnrcllr.isíg nclkiili szcn,czct nr,újthlt llc,
\, tel]cbbczóst irásbnn szcmillcsen, lcvóllxn. tclctlrxrlrr vlgr clckrr<lnikus
ler.ólben ellunan
lchct

l

bcnr,últani,

\ feLlebbczésrrck tartalmaznia ketl
,l
sérrésmegjcl<)lésér,
1tlgszlbrllr

- a 1r;gszabáIr súrtc]s llrz<lr.rliréknit,

-

lr llcrlr,újt<'ljának rrcl,clt, lakcűlét (szókhclr.ct) ós , h:r a lnkcímétól (szélrheli,étól)
eltér pr;stai
óLtcsírési cirrlér, ,l kift>gás benr,újtójátraIt szcnrilli a;tiIrositóját, iilenc lra
a kiilfijl<]on óló,
ntlo,1rrrszigr hkcirnrnel ncrn rendcLlrcz<i rálnsztt'lp<llgár nem tencielkezik szcmél,i azclrrositór,al,
a
nlagvar :illnnpolgrirságlit igaztllri olurntánnk nPlr\rr e\ szxn]ar. vngi jtlöló

:z<n,czct vap, más
s;,rn czet esetóbcn..r birrlsági rrr'ilr,ántattásb:r vétell szárrrát, .\ kérelem tartalmazhatja
benr,úiió;án

tclci;i\szirrrár lagr. clektronikus lcvólcirli,r. illen.e kózbesitósi nregbizott]:inak
nc.ót
l((1,1\../.ll]1,1l lr!, r,rkrr,,nrkLr, lrlrlcrrIll,

i,

Indokolás
.\

válaszrásj eljirrásrói szólt! 2013, ér-i \N\\'L ti'n.énl (a !ü,ábbiakban:
\'e,) 307/(;, i_x
c:r,rclrnillen, l hclr.i választlisi iroda áltli cllL,Irórzrxr ajánlilír: alapjrin
a polgárlncst.r es cgr<u
liipr ist,lri it,li;Ittr a lle]ri\ ihsztasi lJizllrrsitrcszirllilr,árrtIrrtisb;' ' '

.3l.a19. (I\,t)5,) számú
Sára 1-1clli \'álaszrási Bizonsága 2019. szcptcInber (]5 i ulósón
^
hrrittrz,rr,tral letgenr l-iln[üLrclr i:r,a a ]]1DESZ-MAoYAR PoLGÁRl sZÖVETsEG.
KFRE5ZTENYDEMoKRATA NEPPÁRT jclilitcr kúpvisclóként n\'ilr,ánrartásba |enc,

,\ lreIriorrk<ltmánrzati kópviselók és polgárlncstctek rálasztásáról szóló 2010, evi ],. rön.énr,9,i
(1) bekc,dósc alapján értclrnébcnegvéni kópviscl<i jelóltaz,akia 10000lxgr arrnál ktr.cscbb
lakosil telcpiilés rális7tópolgárarnak legalább ] l'rlt iclijltnck lriánlott,

Slit:r rclcpülósen
szcrcpcl,

\ icnrjek llllpián

l
1l

liiizponrr núrjcgr.zók l1.rplin 2t)l9, augusztus

()7

ón 9()(l fó rrilnsztópolgár

p(,Lgilnlcstc,r iclr;ltsóghcz 1(l íri órr,únr cs ajárrlatl sziiksiges,

Flxtáí()zxtár n Ve, 30]/(j

i

ában bizt<lsit<ltt

j<lgk<;róben

iinkorrnáorzao képliselók ós polglirrncsrcrcl, r,lilliszlisál(;lsl()]ó
:\ jogilrr <;slati tehcrt5ségról (fcllebbezés ) a Ye.

22l

hrlzvr rneg. lrgvelenlmcl
2()l(), L, ti)Nón\ 9,. :l11]

22,1,ii_ai alapián adott tá)ék<lztatast,

s.irli, ](ll9, s7cPtenlbcr l)5,

Czeber Lász]ó
elnök

.,] hchr

\Al A Hl,t Yl VAl A\,/ l 4:l Bllol lsAU
]ó59 sátn. szécheDyi ílt ]9,

lktatószám: sat/940-18/20l9.

Társ/; Váradi Béla képviselő jelölt
nyilvántartá§ba vétele

HATÁROZAT
sála Viilaszliisi BiZottsága

sáta

Közsé8ben a helyi önkormányzati képviselők és
Béla (l976,10,03.)Sála.
Széchen)iút28, szám alatti 1akosl iiggetlen ielöltkénl rryilr,ántanásba veszi.
poIgármesterek 20l 9, oklóbel

l

3. napjára kitiizött választására Váradi

Hntirozat cllcn 1t;gsznbálr sénósrc hrlatktlzlissll fcllcbl>czis nrújtható l)c á lcriileti YlilnszlJis]
lr<ldához (]525 \Iisktilc, \'árttshiz tór l, ) l\ felJcl>bczóst úgi,kcll llcnvújtani. hogr.az lcgkésóbb a
lratirozat meglrr;zattlábóI számitott harnaclik nllporr mcgarklzzel) a hatlir()znbl hrlztj Flchi
\'álnsztási Bizttlsságh<lz. (3(l59 Sáta, Szóchénri Lit 19. ) rnch rnellctt a lJoLs<lr]borlr FI.Iit
\ álasztási lroda rnűköclik,
:\ tel]cbbczóst r,álnsztásm irárrlndó jogszabálv, illcn e a r,áles2tás ós a fálasztási cliárás alapelleinek
nrcgsirrésile (a tor,ábllrakl>arr cglLitt: jogszabállsértés) hn,atkozással a kózponti névjeglzékllcn
szcrcplti r,áIlsztópolgár, ielölt, jeli;Lri szcn,czcl, t(x,ábbá az üglbcn élintert tclnészctc\ L-! )ugl
szcnlíh,, 1ogi szcmólliség nólkiili szen,czct nrújthnt bc.

,\ lillcll1lczóst irásbrn szenlólr.escrl. lcr,ólllcn, tclctlxclrl tagr ctektrrlrrikus lcrólbcn eljunanl
lrhct
benr,újtani,

,\ tillcbbczésnck iitt.lm^rnix kcil
;l Io8szxl)áh 5órtó§ nlcgieli]la§ót,

- a 1rlgsznbálysérti,s l>izilnlitékart,

i

bcolújtóiának rrcl.ót, lakcirnét (szókhclr.ét) is lra a lnkciméról (székhelr,ótó) eltér postlr
értcsítósi címét,a kifogás benl,újtlijánalr szerrróli,i xzonosítóját, rl]en.e ha a külfo]dön éló,
nlnglartlrszágilnkcimmeL nem rerrdelkczó választclpoigár ncm rcndclkezik szeméIli azonositór,al, a
nlaevnr átlampolgirságát igazolli okiratának tipusát és számát, vagl jelöló szeneze! ía$ mal
§lcll c7Ct e§!tób€n n bílilsági n\'ilr,ánrartásbe vóteL szimát, A kórelem tartalmazhatia benlújt<jjának
rclclaxszánrát lagl clckrronikus lcvétcnlét, illcn,e kézbesitésimegbizottiának ncli,t ó§
r.l, Lrtz,irn.rr vrg., r lrLrr,,Irrk.s lrl rlcirrr< r,

-

Indokolás
r,álasztl'rsi cljirásttll szrllr'; 2()l3, óvi \\\\'I. tiln,énr (a t<x,ábbiakban: \'e,) 3(),-/(), .] n
irtclrrlóbcrl, a heltr vál.rsztásj iLt>tln áltlrl cllcnrjruijn lr;ánltlít al:rpjin l prllgárnlc,tcr cs i-grcrrr
kópvisclrl jcli;Iret :r llclr i \ álasztási Bizrlnsliu r cszi tlr ilr áIrrlrtásbe.

-\

Sirn IIclli

VIilllztásr i:lizrrttsága 2()l9, szcptcmbcr ()5-i i]lésón a l1l2lll9. (I\,()5,) szárnú
h;rtir<;zltivnl Ylitldi l)clrr trrggcllcrr jclr)ltct kipliscl<ikúnt nlilrántartásba vcttc,
]\ helu önkolmán\,zaü képvrscIók is polgrirnrcstr:L,ck válnsztásártjl s2(Jl(1 2()l(), éri ]., !orr'ún\,9,ii
(l) bekezdésc :rlapján értelmóbcn egr,óni kópvrscló jcli]lt az, aki 2 1() (1()() fag\ .rnnál kclescbll
lakosú telcpiilés r,áiasztópolgárainak legllább l " o a jelöltuek ajánlon.

Sát^ telcpiilósen

i

központi nét,jca,zi.k nlapián 20]9,

^ugusztrrs

07 ón 90ó fó válnsztópolgát

,\ fcrtrick alapján a prllgátrncsrcr iclilltsóghcz l0 fó ón,ónrcs xiánlatx szüksóges,

Hntározatirt ,l Ve. 307/(; (_ábarr biztosiron iogkirrében hozta meg, írgt,elcmmcl a hcli,i
iirrkrlrnárrl zltl képlrsclrík ós polgánnestrrek r,álasztásáxil szóló 2()10. l.. tön,énl 9,J_iri,
\ 1<lgrxrrsllrrl lchctiisógt<il (tillcbbczis

) a

Yc, 221-221,i_ai lLapján aclrltt tájókrlztatrsr,

sátx. 2(]l9, szcPteml)cr ()5.

{$e

ber László

elnök

SAIA HELYI VALAszl Asl BlZoITSAC
]659 Sáta. Széchen)iútl9-

lktatószim i s{t/9.10- l9l20l9.

Tár5rl Kovács Balázs képviseló jelölt
nyilvántartásba },étel€

HATÁROZAT
sáta Választási Bizol1sá!]a sáta
Községben a helyi önkormányzati képviselók és
polgánneslerek 20l9, október l3, napjára kitúzött választására Kovács Balázs (l987,0].ll,
) Sáta. Szabadság utca 20. szám alatti lakosl független jelöltként nyilvántartásba veszi,
cllen 1ogszlbálvsértésrc lrirntkozissal fcLlcbbczós nlújthatti be a '1erületi \'álasztási
lt<xláhrrz (3525 \Iiskolc, \'árosház tór l. )_\ icllcbbczést ú5 kell llenl,újtani, hogr .rz lcgkósóbb a
hiLall()7il mcgh()7nlIll,ib(ll szlinlíi()tt harrnaclik rtapon mcgétkczzerr a határozatot hozó Hel\i
\;ihsztisr l}izttlsslighrlz. (ió59 Sáta, SztrclrúnlI út 19, )nrch,nlcLlen a I]tlrsrlcll>ótai 1-1elrr
\ ihsztisi Irtldl műk<]clik,
F]arár<lzat

.\ fcllcbbczésr r,álasztásra iLáni,adó pgszabálr,, iLletr c :r r-álnsztlis ós a választási cljiris aLlpelr crrrek
mcgsérté§éle (a továbbiakban egviin: jogszabált,sónós) livatkozással á közpolrti nér,jeglzékbcn
,szerepló vÁlaszttlpolgit, jcli;lt, jcldlő szcrlczct, tcx,ábllá a7 üsücn órintett teímcs7clc\ c\ ]llgl
szcmélr,. jogi szcmólyiség nélküIi szerlczct nlirjthat lle,

.\ fcllc1;llczést irásllarr szcrnéllescn,lcr,úlbcrr, telefixon vxgl clcktronikus lcr,élbcrr cliuttan,,r
lclret
bellvújtarTi,

.\ 1cLlebbczésnek tartalnrnznia kel1
- n jogszlbillsórtós mcgjcli]lósét,
- a ji;gsz.rbállséltós bizorrt,ítil<ait,

-r

l;enl újttljlinlk rrcr,úr, lrrkcinrlt

(sziklrcllil) cs.ha

hkcirnótól (székhelr,útól) char-po§lal
nzrln<lshrlját, illen,e hl a kiilfi;lcli]n éltj.
rr

crtcsitesr cűrrót. a lufogis bcltrúlt<liirrlrrk szcnrólr i
trrlrgr a r tlrszágr lakcillrrrel ncm relrd(,lkCzó ráLnszrripoLgár rrerrr rerrclclkezrk szcmÓ]t,iazon<lsitó1,11,1
ntnglat áürmpolgátsigit igazoló okirxtállik ripusár ós sz^lnát. t.agi jcli;ló szen-cz(l \,Lg\ nr§
s7c§e7ct c§etóben a bírtisági nvilr,ántartásbe vitcli szárnát, .\ kótclcrn tartalrnazhatjl ben\'iltt';jánnk
tclcfaxszámár vagl clekttonikus lcrólcílnót, illcn,e kézbesitésjmegbízottjának ncrót ó,
tcleüxsrrimlit vrgt, clc,ktronikus lcr,élcímét,

lndokolás
vlilasztási eljárrisrril szóLó 201], ór,i X\\\'l, tijn.én\ (a továbbiakbanl Ve,) 30rl(i. |_n
altclnrabcl]. l hclvi vrilas;tl'lsi tl.t)dn álr1ll cl}c!lól7ott ljánlrln,alrrpián a polglirnlcsrrL <, tg\(nl
kóplrsrlr'i 1clrlltct a l lcIr i Vrillsztisi l}iztlnsát l cszl rrl,LlvÁrrtartásbl

.\

Sáta ] ieli,i \'álasztási Bizonsága 20l9, szcptemlxr 05,i ülésén 15/2019. (l\,05.)
balár<lzrrtáva] l.,or,ács I}nlIizs liiggctlcn

;cliilrct

^
lr,ópvisel<1kónt nlilr,ántartásba
vcnc_

számú

,\ ]rcltl ór,tkornránt,zati képlisclók és polgármeslerek \,álaszrásáról szóló 2010, óvi L, tön.ény 9,ii
(1) bekczdisc rrlapján óttclnrébcn cgr,éni képviseló jelölt az, aki a 10 000 l.ag,Annál kevcsebb
l^kosú tllcpiilós válnsztilpolgárarnak lcgalább 1 ''n a
iclöltnek aiálrlott.

Sila

településcn a kc;zponú nóvjegr.zók lhpján 2019, arrgusztus ()]_ón 9()ó f('i váLaszt<;polgáL
szclcpcl.
:\ ientrek alapján n polgármester jelijltséghcz l0 fó énénlcsajárrlata sziiksóges,

Határozntlit x Yc. 307/(;

önkorrnánlzatj

§ ában biztosíton jogkiirében hoztá meg, irglelemmel
képrisclók és polgárrnesrerek r,áLasztásáról szóló 2010. L. Úneny 9,§-áIa,

,\ 1<lgon,tlslati lchetósógtól (íel]cbbc,as ) a \'(, 221,224.\ ai llapján adon rájókozrarast.

Sátll, 2()l9, szePlemblf 05,

ffi
W
Czcber Lász]ó
elnök

a

helti

SÁl

A HELYl VÁt-ASZTÁSl BlZOTTSÁc
3ó59 sála. széchenvi út l9,

Iktató§zámI sat/9,10-20/20l9.

Társr': Pafvarosné Barta Ágne§ képvi§elő jelölt
nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT
sáta Válaszási Bizottsága sáta
KöZ§égben a helyi örrkormánlzati képviselök és
p:19:1rl
20]9,
októbel
]3.
nápjáía
kitúzött Választására Patvalosné'Balta Agnes
,":,:r" !
(l959.05.2l,) sála. Kossuth Lltca 34. szám alalli lakos1 f'üggetlen jelöltkénl nyilvántartásba
veszi,

1latároznt ell§n jogszabál,sértésrc hi.athozással te ebbczés n\.úitható be a 'I'enileti \.álasztási
lrcdához (3525 Níiskolc, \'árosház tér l, ) ]\ fcllebbezóst rigl keü bcnr,újtani, h<lgy az lcgkésóbb l
határ,ozat mcglr<lzatalábrjl számíton lrarrrrndik rrnlrn nTcgótkezzcrr a határ,,zaiát htlzt] He]rj
\áhsztási l}iztosságlr<)z. (3ó59 S,i&l. Szécbónlj úr l9.
)melr mellett a BorsoL]bural Helii
\ i:r.z,,r.r ír,tir rrrtrl,-Jrlt,

\ t'cllcbbczóst fálxs7tá§Li n,ánrxdó io!§zxbih. illc§,c n íá]asztás i,s a rálasztási cljárás alapel.cinck
mcgstlr|isilc (a <x,ábbiakbln cgriltl| ]ogs7abáhsúftés) hrrarkozrissnl a ki)zponti névjeg,zékben
sz§Lcpló yálas2njp()lgáL, iclijIt, icli;l(i szcrlczct, trlr;il;bá nz iigrbcrl órirrtcti,."r,".r.,....
1,,*,
szernilr, jogi személliség óLkiiLi szcrlc,zct nr.ú;thlrr bc,
rT

\ fcLlcbbczóst irásban

lehct

szernúlrescn, lcr ólllcn, tclcfaxorr tagr cleklr<rrrikus le\,ólbcn cliurta§x

bent,Lljtani.

\ tillcbbczósnck tnrtalmazrlia

kc1]

-

l

jogszabálrséLtis rrregjcli>Iésit,

-

l

1lgsz:rb:illsúLtés bLzonr,ítúkait,

-

Il bcnlL'r

jrlijánlk rrcvót, lakcirni,t (szókhclr.ót) cls ha a iakcimét<jl (székhelyótól) eltér postai
irtesíti,sl cinlét. n kif<lgás bcrrl.Llittljárrak szrnlilr.r azonosítriiát, illen,e ha a külíijldilrr ól<l,
maqr arllrszági lakcin, rncl ocrrr rerldclkcz<j r,áIaszttlpr;lgár ncm rcndclkezik szcmóh,i aztlnosítóral.

n

ln:lL,,,r,,l1.1nF,,lq.ll\l,,,r.c.,z,,lo,,ku,rr,irl,rl, rqlrsir i..zamar. t,g, rr1.1ó -ztl.r.zrt tasr rni.
t2cn,czeí esctóbcn a bírr'lsrigi nvih,áotanisbn vóreliszárnát, .\ kórelcrn tartalnazhntja bcnr,újtójának
tcLcÉaxszrinrlir r'lrgv clektronikus Lcvólcirrrút. illcn,c kézbcsitósi nlcgllizottiinak rltr,ót is
t. L r.r.z rrrrlr \x8\ cl<klrulllku. l(\cl(lln(.,

Indokolás
.\ váhsztisr cljárásx;l

X\\\

sz<iló 2(l1_3, óvi
l, tónénr, (a tor,ábbiakbarr: \'e.) 3()l/(;_ li n
énclrnól>cn. a hclli ríLnsztási iroc|a által cllcnóLzinr ilill(]i\ alapiárr a polgármesrcr
cgtrri
kópvtscló jcli)ltet n l lcllj \'álasztási l]iztllrsrlg vcszr nr ilr,árrtnrtásba,

i.,

Sir,r |lclrr,\,,lIewra.r [lrzott,ágr ]l)l'j ,7(pl(ml'. r {|j_l üle\én x |0, ]l)|.)
,l\,u5,, szjmLl
l,,,lrr,,/,,|,l\,,l l'xnil ,\ll.i]lx,,li \grlr. rtrggcrlcrr 1rl,,lrcr ktpl,r:clóLrnr
rr.r]tlnrarrn.L.r tctrc,
,,nk,,Imán\7xü k<pr Iselók é. p,lLgármcsterek r.álasztásáróI
szóló 2010. évi 1,, tijn.én\, 9,§
enclmcbcn cg\cnl kCJ]\.l.c|,1 rcl.1r ,z. rIJ it lUl)n0 !aq. 1nnrl kclcsebb
likll\L. (c|{,PLIla\ 1,11.1.7t,;pulgrrrrn,rk lcgll:rhl: l 0, ,,
rranI,,rr,

,\.hcl!l
i1,1
l)(k(/L]rrc,rlapjrrr

trl,,1.1rek

Siln

.zrxl,r

rcllplilesen n kö7ponii nóvjcrrlzi| lhpián 2(|i9, xugus2ttls U7 én 906
fó fálasztópolgáI
i,

,\ tcntiek alapján
I
,

l

poLgárnrester jcliiltséglrez ]0 ró úlr,énfcs ajánlát^ szüksóges,

Iatá!()zarát a \ c, 307/(} §_ábarr bizrlrsrr,rn
1r,gkorebcn huzta mcg, lrgrelemnrel
rr keprrs<lÁkct p, ,lclrrnc.r crcl ,xl,.,l.,.i,,,l lz.,|,,:llIt.]
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,nkurrn,rnl zl
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,\ jogtln,tlslad lehetóségfól (fcllebbczés a Vc, 221 22,1,§_ai alapián
acJoa táiékoztatást,
)

sára, 2()l9, szcPrcnl)er ()5,
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SÁTA HELYI VÁLASZTÁSl BlZOTTSÁC
]659 sáta. széchen),i út I9,

lktntószám: §at/9,10-2 l/20 l9.

Tárgy: Bari Zsanett képviselő jelölt
nyilvántartá§ba vét€le

HATÁROZAT
sá!a Válaszlási Bizotlsága sáta
Közsigbel] a helyi önkormán),zati képviselók és
polgánnestelek 20l9. októbel l3, napjára kitúzötl választásá.a Bari Zsanetl (l981,03,24,)
Sála, Ungvári Lltca 7, szánl alatti lakost függellen ielöItkénl nyilVántaltásba veszi,
FIatározat cllrrr 1ogszabállsértésre lT ila tktlzris snl fclicbbezés nr,úidrat<i l>c, a l etr.r]cti \'álasztásj
Ix;dához (3525 Nliskolc, \'átosház rér 1, ) ,{ fellebbczést ú9 kell benr,újtaai, hogr A2 legkésóbb a
lratát<lzat mcgl,ozatalából számíton harnradik nnporr megérkezzen a hatáiozatoi hozó l-Ielvi
\ ilasztrisi l}izrossághrlz, (3ó59 Sáta, Széchénriilt 19, ) rrreh, mellen a Borsodbótai Hchj

\ lihsztrisi

1r<lt]a

nrúkődik,

,\ fcllcbbczést t,álasztásra iránr,:r<ló )<lgszabálv, illerve a választás és a \,á12sztási eliárás alapelr.einek
megsórtésérc (a tu,álllliakban egviin: jogszabállséttés) hivatkozással a központi nérjegrzékbcn
szcrcpló váli§rt(rpoig,iL, jcl<llt, jcli;ló szcn,ezet, tor-ábbá a2 ű8\,ben érintett telm(s/cte\ (\ JLlgl
szcnrélr,, jogi szcrnóll,isóg nélkiili szcrlczet nlLilthat lle,

.\ iitlcbbezasi irlisban
lrhrt

_

szcméllcscn, lcvilbcn, tclelaxon vagl, clcktrorrikus ler,ólbcn cLlunan,a

bcnvú]tani,

,\ rcllcllbezósnck tartalmnznil ketl
- a ;rlgszebállscrtis mcgjclillósót,
- a 1tlgszalláLr sértéslliz<lnyítókait,

- lr bcnliljttijának ncr,ót, Lakcímét(székhelr,ét)és lra a lakcimétó] (székheh,étól) eltér - postar
incsitósi cirnét, a klfogás llcnlirit<ljáIlak szenrélli azonositóját, illcn,c ha a lrülfóld<_ln élri,
lakcirnmcl ncnr rcndeikczó r,áIasztóPolgáI nem rendelkezik személl.i azorrositór.al. a
mlgrlL illarnptllgárságát iglzoló okiratánrrlr tipusát és számát, vagl jelöló szen,ezet trgl, más
sZcrvc7ct es!tabln l birr.rsági nYrlr,ántarrásba \'é!!ll s?ámái, A kételem t^ítAlrnazhatja benyújtójánxk
tclchxszárrrár vagl, elektronikus lcvilcirnét, len,e kézllesitési megbízottjátlak nc!ét as
tclefa\s7ifi lit va8! clcktrl;rrikus ler,élcímét,
ntagr,;tLt_iLszligi

lndokolás
sz<]lii 2l)13, évr \\\\'1, rrln.óu, (l rrx,ábllilkbln: \'c,) ](l-l(], .-l
órtelmlbcn, e hch,i rálasztási iroda ált.rl cllcrrtjrzon aiánllliv alapián l polgárnlestcr., cgrrnr
kcpvisr:ló jclilltct a llelt,i \'állsztIisi lJrzonság lcszi ll!ih,ántnrt,isl)x,

:\ vihszt;isi eliáLásnll

t}izclttsága 2()J9, szeptcrtrl;cr ()5 i iilósón
l-/2019, (l\,()5.) srámú
^
határozatár,nl Bári 7-sane$ fiiggetlco ielajLtci képviscltikéntnt,l1r,ántartásba lctte,

Srira IlelYi \'álnszt;isi

.\ hclt,i önkormányzati képYiseiók és polgármesterck r,álasztásáról szóló 2010, éri L, törr,érrt,9,1i
(]) bekezdése atapján értelrnében ca,éni kópr.iseló jelólt az, aki a 10000 r.agl.annál ker.esebb
hkrlsú tclcpülés l,álasztripolgáratrrak legalább l 0n a ielóltnek ajánlott,

Sáta

telepűlóserr

x központi névjegvzékalapián 2l)19. nugusztus

()7

én 906 fr'l választópolgár

.\ tcntiek alnpján a polgármester lelöltséghez l0 fó érr.énlcs ajánlata sztikséges,

Fllrrírtlzlrrár a Ve, _](]7/(j § ábxlr l)izt()§ítotl ic,glrorében hozta mcg, íigl.elcnmcl a
i]nk<lmlánlzlti kipi iscltlk cs p<llgárrrrcsteLck r,álnsztásáról sztjló 2()](), ],, tiin,ón\, 9.§_nr,1,
_\ jogrln,tlsLlti lehct<lsógriil

(icllcIlbczós ) n Vc, 221,22.1.\_ai alapiin aclon tájókoztatt"t,

l

Sáti. 2()l9. szePteml)eí 05,
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]659 sáta. Szérhenvi úl l9,

Iktató§zám: s^tl940-22l20|9.

Tár§/: Váradi Józ§eí képviselő jelölt
nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT
sáta

Sáta Válaszlási Bizottsá8a
KöZségben a helyi önkormányzati képviselök és
polsáImeslelek 20l9, október l3, napjára kittizött választására Váradi József (l970,03,08,)
Sáta. Szécheny,i ú1 38, szám alalti lakost t'iiggetIen jelöltkénl nyilvántarlásba r,eszr.
llar;ir,,zar cllcrr ir lgs z:r bá lr sóttósrc hii-atkrlzássl] rcucbbe2ós nvitirha&i be n lcriilct] \ ál,.sztási
lllLl;ihrlz (3525 \Iiskolc, \'árrlsház tór 1, ) \ fcllclll;ezóst rigr kell bcn,Lijtani, hog,lz lcgkósóbb.lr
harárrlzlt rl.rrhozatalábrjl szlirnitlxr hrLIwrilik nlrprln mcgótlrezzcn n harár,,oat,,t hrlzij Itclvi
\'álasztisi l}izrrlsságlrtlz, (}ó59 Sáta, Szichinlr Llr l9, ) nleh ntcl]ctr l l}orso.Ib,,r.rr IIclrr
\ ,,l,..ztlsr ll,Jr rnúk,nlrr,,

,\ lellcblxzésr lrilasztásta

iránveclt-l j<lgszabálr,, illerr.c a rálasztás és a választási eljárás alapch.ernck

(l ttx,ábbinkban egl.űn: jogszabáLtsórtés) hir.atkozással a központr névjcglzékben
srclcpk; filisrk]p(,l§ir, jelijlt, jcLiiló szcrr.czct. ttx,ábbá nz ü$,bcn éáltett t"r,,,.rr.t"...;,,g,
mcgsórtésérc
szcnrilr,,

1<lqi

szenrclr rsóg nélküiIr szcrr czet rrlrijtlrat be,

.\ fel]cbllczisr irásban Lchct

szcrnéIr.eserr, lcl.élbcrr, tclc[axon vagi, clektronikus ler.élben cljrrttan.a

_

bcnr,újtlrrri,

\ tcllcbbeu ósnck rart,rLnaznia

kc1]

-

l

1rlgsz;rb:ilr sór,rós nrcgjeli;Iósút,

-

rt

jrl{s/llbálrsilles blzrlllr itckall,

l

bcn\'ú jr(',ilillxk lrcYór, lakcímót (srékhc]rór)

ls

ha a lakcírrrét<il (szókheh,ót<il) cltót - p<lstai

órtesítési cimét, a kifogás bcnrújttljárrak szcnlólli x7ollosikiiár, iLlen c hl a külfóldön úló.
tllltgvlttlrszági lrrkcúnmel ncm rerrclelkczó válaszróp(iLgáI nem fcnc]elkezik szernc.h i azonositcji al, n
rnr.,,,r rll,,rIrp.l..rl..iylr rp,,z,,]. ukl,rrnrrnk lil)u\al es,7ánlaI. t,rgt jc]nl.].zcneztr ragr m,ir
s7cl'r,c7e( e§ctében n bírósági nt,r]r.ántattásba vétel számát, A kérelem txrta]mazhatin benrLliroIannL
rclcilr\s7,-tn]át íxg! elcktío ikus levilcinrér, rllcn.c kézbesitésimegbizrlttián^k ,lc\,ét as
tclctlrszlinlát l ngr clckrrtlrrikus lrvclcínl!r,

Indokolás
.\ vil.rsztlisi r_,liáLrisnil szrlló ]()lJ, lrr \\\\'L li;Ncn\ (a lo\,ábbjxkbil1| \c,) 30l/(], i a
crtclnrt1]lcn, lr hcllr r,áhsztási ir<lcll iltnl cllcnólzi]tr niánlóír nhpján:r polgriLrrresrcr c, cgreni
kipvisclli 1el<)ltcr a 1-1clr.i\'álasztás] l]izi)ltsiu ycszi n\ y,intlriásba,

SiLtrl lltl,i \'álasztisi i'}izrltlsága 2()l{), sl!plcmbcí l)5-r ülósón a 18,i2(]l9, (I\,()5.) számú
hatlirilzlrrilal \',ilrr(li lórscf iiiggcllcn icI(;ltc{ kipvisclókint nlilr.ántartásba r.etie,
;\.hdrr i;rlklrnárllzetl kópviseltik crs prllgárrnestetek vál^sztásáról szóló 2010. éyi j,, tón.énj,9,§
bc,kczdclsc allrpján crtclrnóbcn egi,inr képviscló jcli)lt az, aki x 1()(](]0 \,ag\ anrráI kc,escbll
lakosú telcpülós választóp()lgá!^inak lcgnlÁbb l ''o-n
iclóltlrck niáD]()tt

(l)

Sitn

tclcpiilósen

szcrcpcl,

1
I

i

ki;7poIrti nérjegzók alnplin 2()l9, "rrgLr.zttl. 0] ón 9()ó f(- r.ihsztr'lptllglir

fcnrick llnpján a poLgáínrcstct ielijltséghez 1() fó ér,r,ént,cs ajár.rlata szükségcs,

Iltlilcrzatát a Ve, 307,/G §_ában biztositott iogköróbcn hozta meg, figlelemrnel a helri

ilrrkoLruánr zati képvisclók ós po]gárnrcstcrek yilasztásá|óls2óló

.\ 1rlgorrllslnti Ichctóségról (lellebbczó§ ) n

\'!,22l

20](l, l.,

;jfi,á

9.-

224,§_nj xlapián ndott táiókozt^tásr.

stif.l. ]1)l9. s7cPtctlll).r ()5
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Cziber László
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