SÁTA HELYl VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
3659 sála. széchenyi út l9.

Iktatószám: Sat/ 940-1 1/2019

Tárgyl Paróczai Andrea Tünde képvi§elő j€lölt
nyilvántartá§ba vétele

HATÁROZAT
Sáta Választási Bizotlsága sáta
Községben a he|yi önkormányzati képviseiők és
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választására Paróczai Andrea Tünde
(l96],0ó,l3.) Sáta, Rákóczi Ferenc utca ]l. szám alatti lakost független .ielöltként
nyilvántanásba veszi,

hivatkozássel fellebbezés nvújtható be a 'l'etületi Yálasztási
]rodához (3525 Níiskolc, Vátosház tér 1. ) r\ fellebbezést úgy keil benyújtani, hog,az legkésóbb a
hatáío2at meghozatelából számított hatmadik napon megérkezzen a határozatot hozó Helvi
\'ílasztási Biztossághoz, (3659 Sára, Széchényi út 19, f melv ryrellett a BotsodbotaI Helrr
\"lln.,, rasr lrada műkodik
1-Intározat ellen jogszabálysértésre

,\ fel]cbbezést választásra rráni,adó jogszabáli,, illetle a r.álasztás és a választási eljárás alapelveinek
tnegsértósótc (a továbbiakban egl,ün: jogszabálysértés) hir.atkozással a központi névjegyzékben
szcrepló r,álasztópolgit, ielölt, jelöló szc§,ezet, lovábbá az ügvben étintett tefmészeE; és jogi
személr, iogi szcméh,iségnélkűli szen ezet rrr.újthat bc,

A fellebbezésr írásban lehet

szemólr,esen, Ievélben, telefaxon r.ag, elektronikus levólben eljuttan,a

-

benvújtani,
.,\ feIiebbezésnek tartaLmaznia kell

- a iogszabálvsértés megjelölését,
- a jogszabálvséttés bizonyitékait,

- a benyújtójának nevét, lekcimét (székhell,ét) és _ ha a lakcímétól (székhelvétól) eltér _ postai
éítesítésicímét,a kifogás benyúitójának szemóly,i azonosítóját, ille*e ha a küIfdldön éló,
maglarországi lakcimmel nem tendelkezó választópolgár nem tendclkezik szcmélyi azonosítór.al, a
mag,ar állampoigárságát igxzoló okiíatán.k üpusat és számnt. vagr,
1eloJó ,zen,.z.t uagl má"
sz€fl,ezet esetóben a bírósági nr,ilvántartásba l,étel számát, Á kételem tattaltnazhat)a benyújiójának

telelaxszámát

fágl, elekttoni}us lerélcírnét,illen.e kézbesítésimegbizottjának nevét és

rc]ern\r7xlnal tagr clckrrunrLu. levelcunir,

Indokolás
Á

\.álasztási eljárásról szóló 2013. évi )i,\,\\'L tön,ény (a továbbiakban: Ve,) 307/G. a
§
érte]néberr, n helyi r.álasztási iroda á]tá] ellenórzött ajánlóír. alapján a polgármestet és egl,éni
képriseló jelöltet a Hclvi választási Bizonság veszi nyiir,ántartásba,

2019, augusztus 30-i üIésénaz 1I/20'19. §IIL30,) számú
határozatával Patóczai Ándrea'I'ünde függeden jelöltet képviselóként nyil. ,ántartásba vette.

Sáta Helyi \lálasztási Bizottsá8a

r\ helyi öokormánizati képr.iselók és polgármesterek r-álasztásáról szóló 2010, ér,i L. tön,ény 9,§
(1) bekezdése alapján értelrnében egl,éni kópliscló jelölt az, aki a 10 000 vagy annál kevesebb
lakosú telePúlós választópolgátainak legalibb 1 ",'"-a ielöltnek aj^ ott,

Sáta tclcpülésen n központr néviegl,zékalapján 2019. augusztus 07-én 90ó fó választópolgát
szercPcl,

.\ fentiek alapján

a polgármestet ielóltsóghcz 10 íó én,énlesajánlata szükséges,

llatárclzatár a \/e. 307/G §-ában biztosított jogkörében hozta meg, figl,elemmel a helli

önkorrnányzau képviselók és polgárrrresrerek r.álasztásától szóló 2010, L, tófiény 9,§

ár^,

.{ jogon,oslati lehetóségról (feüebbezés ) a Ve.221-224,§ ai alapián adott tájékoztatást.

Sáta. 2019. augusztus 30,

