
SÁTA HELYl VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁC

3ó59 sáta, széchenyi út l9,

lktatószámI sat/ 940-10/20l9
Tárgy: Balláné Kovács Erika képviseló jelölt

nyilvántartá§ba vétele

HATÁROZAT
sáta Választási Bizottsága sáta KöZségben a helyi önkományzati képviselók és
polgánnesterek 20l9. október l3. napjára kitűZöü választására Balláné Kovács Erika
(l971,05,25.) Sáta, Kossuth Lajos utca 75. szán1 alatti lakost független jelöltként
nyilvántartásba veszi,

Határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással fellcbbezés nyújrható be a Területi választási
ltodához (3525 Miskolc, Városház tér 1. ) A fellebbezóst úgv kell benyúitani, hog1 az legkésóbb a
hatátozat meghozatalából számitott hatmadik napon megérkezzen a határczaíot hozá Helyi
\'álasztási Biztossághoz, (3ó59 Sáta, Széchér.ri,i út 19. ) melr. mellett a Bolsodbótai Fleh,i
\ nla.zr,r.I lru<]l mükodik,

Á fellcbbezést választá-ra uányadó jogszabály, illetve a rálasztás és a váJasztási eljárás alapel,einek
megsértóséLe (a l<lrábbinkban e$,ütt: jogsznbál\.sértés) hn,atkozással a kőzponti nér.jegl,zókben
szerepló választópolgrir, jetölt, jeiőló szcnezer, tor,ábbá az ügyben érinteti t.rmész.t.i'es 1og
szernélr,, jogi személyiség nélküli szenezet nl,újthar bc,

.\ felLebbezést írásban - személ,esen, levélllen, tclefaxon vagr elektronikus ler,élben eljrrttanzr _

lehet
benvújtani,
r\ feuebbezésn€k tartalmaznia kcll
- a iogszabálysértés m€j€lölését,

- a joqszabálvséttés bizonvitékalt,

- :r bcnvújtójának rrer.ét, lakcírnót (székhelyé' és lra n lakcímétól (szék}elvétól) eltét , postai
én€sitési cirnét, a kifogás berryújtójárrak személyi azonositóját, illewe ha a külföIdön éló,
mngyarországi lakcimmel nern terrdelkczó r,álasztópolgár nem rendelkezil, személyi azonositóval, a
maglar áIlamprclgárságát igazoló okiretának ripLrsát és számát, r.agl jelöló szew."et .,agv -ássz€n|czet esetében a bííósági nvilr-árrtartáslra-vételi számát, Á kételem tartalrnazhatja benl,újiójának
telcfexszámát l.agy elekuonikus levéIcimét, rlletve kézbesitési megbizortjinak ner.ét és
teletrr.zamlr r;gl eleku,,nrkrl. lercllcImér,

Indokolás
Á választási eljárásról szóló 2013. évi X)L\\'l, tön,ény (a továbbiakban: \/e.) 307/C, §_aértelmében, a hell.i választási iroda által ellenórzött aiánlóír, alapján a polgármester és egvéni
képviseló jcLöltet a Helvi Válaszrási tsizottság r.eszi nt,ilr.ántattásba.



Sáta HelIi \'álaszcási Bizonsága 2019. lugusztlls 30,i üIé§én a2 1o/2o19. (1rIII_3o.) számú
hatátozatÁtal Balláné Kovács Erika független jelöltet képviselóként nyilvántartásba vene.

A.helvi őnkormányzati képviselók és polgármestetek választásától szóló 2010. évi l,. tön,énv 9,§
(1) bekezdése alapján éttelnében eglénr képliseló ]elölr az, iki a l0 000 vag\, annál keveiebÜ
lakosü releptilcs táln.zlóllolg.rainrk lcgrlabb l oo_a 

1elolrnek alanlorr,

Sáta települósen a központi névje$zék alap)án 2019. augusztus 0.7 éi 906 íő \.álasztópolgár
szerepel,

Á íentiek alapján a polgármester ielöltséghez 10 fó én énl,es ajánlata szükségcs.

H^táíozxtát a !e, 30-1/G §_ában biztosított jogkörében hozta meg, 6gvclemme1 a hell.i
őnkorrnányzari képriselók és polgármesterek vál^sztá;áIól szóló 2010. l-. iá^.á q,S 

"*
Á jogonoslati lehetóségról (íellebbezés ) a v e. 221-224.FJ-^i 

^hpjáfiadott 
táiékoztatast.

sáta, 2019. augusztus 30.
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