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Tárgy: Paróczai Andrea Tünde polgármest€r
nyilvántartásba vétele

jelölt

HATÁROZAT
Sáta Választási Bizottsága sáta
Községben a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019, október 13, napjára kitúizött választásám Paróczai Andrea Tünde
( l961.06.1].) Sáta, Rákóczi Feíenc utca 1 l, szánl alatti lakost ftiggetlen polgáfmester jelöltkénl
nyilvántanásba ve§zi,

lxtáíozat ellen jogszabálysértéste hir.atkozással fe ebbezés nyújth^tó be a Területi \'álasztási
Irodához (3525 N{iskolc, \'árosház téL 1, ) ,\ fellebbezést úg1 kell benyújtani, hogr az legkésóbb a
batározat rneghozatalából számitott harmadik napon megérkezzen a határozatot hozó Helvi
\lálasztási Biztossághoz, (3659 Sáta, Széchénl,iút 19, ) melv mellett a Borsodbótai Helvi
\'álasztási Iroda működik,
I

:\ fcllebbezést l.álasztásra iránl,adó jogszabálr, illc§ e a rálasztás ós a választási eljátás alapelr.einek
mcgsórtósérc (n tor,ábbiakban egrütt: jogszabállsértés) hir.atkozássnl a közponri nér,jegl,zékben
szcrepLr3 választópolgrit, ielölt, jelöló szen.ezel, tor,ábbá az ligl,ben érinten tetmé,zetes es 1.gr
szcmelr,, iogi szcrnóllrség rrélkülr szen,ezet ni,újth:rt be.

A fellebbezést írásban személyesen,

lerélberr, relefnxon r.ap1, elektrodkus le\,élben elilrtmí,i

lehet
bcnr,újtani.

Á fellebbezésnek taítaLnaznia kell
- a jogszabálvsétós mcgjelölését,
- a ]ogszabáh,sértés bizonyítékait,

-x

ben},úitóiának ner,ét, lakcímót (szókhell,ét) és - ha a lakcimétól (székhelr,étól) eltér postai

értesítésicimét, a kifogás benvú)tó)ának szen,élli azonositóiát, illen,e ha a külfdldön éló,
maglarországi lakcímmel nem rendeIkezó választópolgár n€m íendeikezik személyi azonosítóvaI, a
magvar állampolgátságát igazoló okiratárrak ripusát és számát, vagy jelöl6 szen.ezet tng, mis
szcl1,czct csetében a bíIóságj nvilvántartásba r,ótcü számát. A kételem tartalmazhatja benyújtójának
tclcfnxszálnát vagl elektrrtrrikrrs lcrólcírnét, illen-e kézbesítésímegbízottiának ne\,ét és
rtlrinx.z,irnlr llgr cltl,rruniLu: lerelcirner,

lndokolás
_\ yálasztási cljátástól szóló 2013, évi L\\\'I. tön,ény (a továbbiakban: \'e.) 307/G. 1ia
értelmében, a he\,i választá§i iroda által ellenórzört ajánlóir. alapján a polgármesrer és eg,enr
képriseló jelöltet a I-Ielyi Választási Bizonság veszi ny vántatrásba,

Sáta Helyi VáIasztási Bizottsága 2019, augusztus 30 i ülésénaz 12/2019. §'lI1,30,)
hatáíozatá\,al Patóczai Ándrea Tünde függerlen jelólret polgátmesterként nvilfántartásbl

számú
vette,

A hclyi órtkormánl,zati képvisclók és poigárnresteLek rálasztásáról szóló 2010. évi l,, tön óny 9.§
(1) bekezdése alapján értelrnében e$,éni kép\,i§eló jelöIt az, aki a 10 000 vagy annál k€\,esebb
l*osú település választópolgáíainak l€g, ább 3 % a jelöltnek ajánlon.
Sáta telcpülésen a közponu néviegi.zékalapján 2019, augusztus 07,én 906 fó választópolgár
szerePel.

:\ fentiek alapján a polgámestet jelőltséghez 28 fó ón,énves ajánlata szükséges,

Határozatát a \/e, 307/G §_ában biztositott jogkötében hozta meg, lrgelemmel a hehi

örrkormánlzati képviselók ós polgátmesrerek r,álasztásár<il szóló 2010. L, tőr-vény 9,§ ára,

A jogon,ostati lehctóségról (íellebbczós

) a Ye,221,224_§ ai alapján adott tájékoztatást.

Sáta, 2019, augusztus 30.
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