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Kovác§ c§abáné íüggetlen képviselő j€lölt
nyilvántartásba vétel€

HATÁROZAT
Sáta Választási Bizottsága sáta
Községben a helyi önkormányzati képviselők é§
polgáimesterek 20l9. október 13. napjára kitúZött választására Kovács csabáné (1962,12,17.)
Sáta, Kossuth Lajos utca 82, szám alatti lakost fiiggetlen jelöltként nyilvántartásba veszi,
Hatátozar ellerr jogszabállsértóste hivltkozással fellcbbczés rrvújtható be a Területi Válaszrási
lfodához (3525 N,liskolc, \lároslráz tét 1, ) A íellebbezést úgl,keü beni,újtani, hogl.az legkésóbb a
határozat meghozatalából számitott harmadik napon rrrcgétkezzen a hntáíozatot hozó Helyi
\'álasztási Biztossághoz, (3ó59 Sáta, Széchénvi út 19, ) mely rnellett a Borsodbótai Helli
\'álasztási ltoda múködik,
.\ fcllebbczést yálasztásfa iíánradó jogszabált., illcn,c a r,álasztás és a r.álasztási eljátás alapelveinek
mcgsóttésére (i to§ábbiakban egi,ünl jogszabállsóttés) hiíatkozással a központi nér.jegyzékben
szeLepló t,álasztlipotgár, iclölr, ielöló szer1'czct, tor.ábbá
ügrben érintctt teímeszetes e\ losit
^2
személt,, jogi szcmélliség néLküti szcrlczet nr,újtlrlt be.

Á íellebbezést írásban _ személt,csen, lcl,éIben, telef^xon
lehet

vag1,

elektronikus ler,élben eljuttana

_

benr,úitani,

A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a jogszabáli,sétés megjelőlését,
- a jogszabá\,séttés bizonlitékait,

-a

beni,újtójának nevét, Iakcimét (székheiyét) és ha a lakcímétóI (székhelyétól) eltér _ postai

értesitési cimét, a kíogás benr,újtójának szemólvi azonosítóját, il]en e ha a kütíöldön éló,
magi,lrotszági lakcímrr, el nem rendelkezó r.ála§ztópolg-ár lrem tendelkezik személyi azonosítóval, a
magvat állampolgárságát igazoló okiratának dpusá! és számát, ragy jelöló sze§ezet vag}, ma\
szen,ezet esetóben a bíróságinyilr-ántattásba véteü számát. A kérelem tatdrnazhatja benl,úitójának
tclcíaxszámát vag1, elektronikus ler,élcímét,illcne kézbesitésimegbízortjának neyét és
telcíaxszánát vagl, elektronikus levélcírnét,

Indokolás
A

választási eljátásról szóló 201.], ér.i X,L\\/L tön.én\, (a to\.ábbixkban; \:e.) 307,1G, §-a

éttelrnében, a helyi választási jroda áltnl ellenórzött ajánlóír. alapján a polgármester
képviseló |elöltet a Helvi \ráIasztási Bizoaság veszi nyilr.ántatásba,

és egr,enl

Sáta Hell,i Választási Bizonsága 2019. augusztus 30-i

üIésén a 2/2019.

§Il1,30.)

számú

határozatár.al l(or.ács Csabáné független jelöltet képviselóként nyilvántartáslx t,ene,

A

hclvi önkotmánr.zari képviselók és polgármestcrck választásától szóló 2010. ér.i L, tön.énv 9,§
alapján értelrnében egvéri képviseló jelölt az, aki a 10 000 vagy annál kevesebb
lakosú település választópolgárainak legalább 1 o/ra ielöltnek ajánlon,
(1) bekezdése

Sáta településen a közporrti névjegl,zékalapján 2019,

auguszrus 07_én 90ó fó választópolgát

szerepel,

,\ ferrriek elapján

a polgármestcr jeiöltséghez 10 fó

én,énlesajánlata szükséges,

Hntározarír a Ye. -307lG §,ábnn biztositott jogkőrében hozrA meg,

önkorrnányzatr

Frgl,eiemmel
képr-iselók és polgármcstetek r,átasztásáról szóló 2010. L. törvénv 9,§,áta.

A jogorvoslati lehetóségról (fellebbezés ) a Ye.221-224,§-at

Sáta, 2019, augusztus 30,

a,lapján ádott tájékoztatast,

a

helyi

