SÁTA HELYl VÁLASZTÁSl BlZoTTSÁC
]659 Sátá. Széchenyi út l9,

lktató§zám:

satl 940-u20l9.

Tárgy; szalmá§ Z§oltné polgármester jelölt
nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT
Községben a helyi önkormányzati képviselók és
Sáta Választási Bizottsága sáta
polgármesteíek 20l9. október l3, napjára kitűzött választására Szalmás zsoltné (l970,07,06,)
sata, seke utca lz, szám alatti lakost FIDESZ-MAGYAR PoLGÁRI SZÖVETSÉG,
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT polgármester jelöltjeként
nyilvántartásba veszi,
Hatáx-rzat cl]cn iogszabálysértéste hivatkozással íellebbezésnyúitható be a 'l'erületi \'álasztási
Irodához (3525 }íiskolc, Vátosház tér 1, ) A fellelrbezést úg1, kell benvújtani, hogy az legkésóbb a

hatátozat meghozatalából számitott hamadik napon megétkezzen a hatáíozatot hozó Heli,i
\'álasztási Biztossághoz, (3ó59 Sáta, Széchéni,iút 19. ) mcl1, mellett a Borsodbótai Heli,i
\'áIasztási lr.oda múködik,

;\ fellebbezést választásra irárrladó jogszabáh,, illen c a tálasztás és a választási eliárás alapelveinek
megsórrésérc (e t<x-ábbiakban egvütt: iogszabálYsértés) hivatkozással a központi nóvjcgvzékbcn
szcrcpIó választópotgár, jelillt, ielölő szen,czct, t(\,libbí az üg,ben éríntentcnnes7ct.s fs iugi
személ1, jogi szemé\,iség nélküli szen,ezet rrr,újthat llc,

-\ fellebbezést irásllan , szernél,r,escn, lcr,élben, telefarorr l,agr elekttonikus lcr,élben eljurtan,a ,
iehet
benr,írjtarri,

-\ fellebbezésnek tattxL,na2nia keU

- a iogszabált,séttés megielólését,
- a jogszlbállsértés bizonyitékait,

- a benlújtójának rrer,ét, lakcímét(székhell,ét) és - ha a lakcímétól (székhelvétól) eltér - ptlstai
érresítésicínét,a kifogás bcnyújtójánek szcmélvi azonositóját, illetve ha a külfóldórr éló,

ma§atországi lakcimrrrel nem rendelkez<j válasZtÓPolgát nem Iendelkezik szeméIyi azonositóval, a
magllL állampolgárságát igazoló okrraúnak úpusát és számát, vagl jelöló szerlezet vag ma,
szcn cl ct csctóbcrr e birósági Lrlilvánt:rnásbn-r,ótcli szárnát, .\ kérclcn tatalrnazhatja benr,újtójának
relef^\számát vagl clcktronikus ler,éicír,nét,illen e kézbesirésimegbízortjának nevét és
I(lelJ\./imal v"g1 elekuonrkur ler elcrmrr,

Indokolás
d],iLásLriI sz<]lr] 2013, óvi \\\\'], ti_ltvinr, (a tor,áLlbhkbrn: \'e,) 307/C], §,r
iltclmól>crr, n hcili válaszrási iroc]a által ellcnórzixr a]árrlóir. alap|án ,r polgármesrcr e. eglilri
képt,iscló ieLöltet a Flelli\'áIrsztás1 l}iztxtság reszi rlliIr,ántattásba,

:\ tÁhsztási

Sáta llelyi VáIasztási Bizottsága 2019. augusztus 30i üIésén a 1/2019. fl/III.3O.) számú
határozatár,al Szalmás Zsoltné FIDESZ-MACYAR PoLcÁR| SZÖVETSEG.
KERESZTÉNYDEMoKRATA NEPPÁRT

je]ölrjét polgáfm€§ter

jelöItként nvilvánuításba vette,

A hell,i önkotmányzari képviselók

és polgármesterek választásárót sz-óló 2010. évi L. tőffény 9,§
alapján értelrrrében polgármester jclölt az, aki a 10 000 vagl,annál kevesebb lakosú
tclcPülós YálnsztóPolgátailak legatább 3 0'o_a jelijltnek ajánlott,
(1) bekezdése

Sáta településcn r központi névjegzékalapján 2019. augusztus 07-én 90ó tó
szerepel,

A fentiek

alapján a polgármester jclöltsóglrez

válAsztópolgát

2tl fó órr,ónves ajánlara szúkséges,

I-Iátííozatát a Ye. 307/G §-ában biztositott iogköíében hozta mcg, figyelemmel a hell,i

önkorrnányzati

képYisclók és polgárrnestetek r,áiasztásáról szóló 2010. I-, rönén)' 9,§-ára.

r\ jogon oslati lehetóségról (fellebbezés ) a Ve.221-224.\ ai alapján adott tájékoztatasr,

Sáta, 2019, augusztus 30,
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