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Tárgy! sike Richárd képvi§elő jelölt
nyilvántnrtásba vétele

HATÁROZAT
sáta Választási Bizottsága

§áta

Községben

a helyi önkormányzati képviselők

és

polgármesterek 2019, október 13, napjára kitúzött válasáásáIa Sike Richárd (1982.12.29)
sáta. Kossuth Lajos utca 22. sz/ün alatti lakost FlDESZ,MACYAR PoLoÁRl SZöVETSÉC.
KERESZTÉNYDEMoKRATA NÉPPÁRT jelöltjeként nyilvántaításba veszi.
Hatátozat ellen iogszabáll,sórtéste hir.atkozássa] fellcbbezés nvújtható be a Tcrűleri \'álasztási
Irodához (3525 Níiskolc, \'ároslráz tér l, ) ]\ fe|ebb€zóst úgl kell bcnl,úitani, hogr az legkósóbb a
határozat meghozatalából számitott harmadik napon megétkezzen a határozaiát hozó Helvi
\ala.zrnsr Brzro,snghuz. 1}ú5't Sárr. S,,échényi ui l9, , rnel)
-.llett a Bor>oJlrorer Helrl
\'álasztási Itoda működik,

:\ fellebbezést választásta úánJ,adó jogszabálr,, illen,e a r.álasztás és a választási eljárás alapel*einek
megsértóséte (a továbbiaklxn egyűtt: jogszabáil.sértós) hi\-atkozáss^l a központi nér.jegyzékben
szerepló váIasztópolg:ir, jelólt, jeiöló szen.ezet, tor.ábbá az űglben édnteri természetes és jogi
személr,, jogi személyiségnéIküLi szen ezet nrújthat be,
,\_

fellebbezést írásban _ szerr-róllesen, lcr.élben, tclcfaxon vlg1. elektronikus lel,élben eljuttnn.l

Ieher

benvú]tani,

;\ fellebbezésnek tartxIinaznix kell
- l jogszabálvsértés ncgjelölését,
- a iogszabállsértés bizonr.itékait,

-a

benyúitójárrak ner,ét, Lakcímét(székhe\,ét) és - ha a lakcímétóI (székhelr.ótól)

eltér postli

értesitési címét,a kifog:is benyírjtó|ának személt.i azonositóját, illerve ha a külfdldőn éló,
nug,atországi lakcímmel nem rendelkezó r,álasztópolgár
íendelkezik személyi azonosítór,al, a
''em
magllr állampolgítságát igazoló okitatának tipusát és számát,
vagr jelöló
,.ug1, má"
"z.-.zet
szen,ezet esetében a bíróságinyilvántartásbe r.éteü számát, A kételem tartalrnazhatja
benyújiójának
telefaxszámát r.ag elektronikrrs levélcímét,i.lletl.e kézlresitési megbízottjának nevét és
telefaxszámát r.agr elektronikus lcvélcímét,

Indokolás
,\

rálasztási eljárásról szóló 2013, éri \-\\a'L tön,én\, (a toyábbiakban: \'c,) 307/(;.
\_a
órrelnóbcn, n helyi yálisztási iroda által ellentjtzórt ajánlóil alapján a polgátmestet és egl,ini
képr.isel<3 jeiöltet a Flehi \'álxszrási Bizottsá8 vcszi nvrlr,ántartásba.

Sáta

i

ülésón a 3/2019, §'II1,30,) számú
SZÖVETSEG.
KERESZTÉNYDEl\4oKRATA NEPPÁRT jelölter képviselóként n!llfántattásb2 \,ette,
I,Ielyi \'álasztási Bizonságlr 2019, aul]usztus .30

határozatár.al Sike fuchárd

,\

FIDESZ-MACYAR PoLCÁRl

heh,i önkormányzati

képviselók és polgátmesterek r,áiasztásáról szóló 2010, óvi L. tönén1,9.§
a i0 000 vag annál kevesebb
^la
lakosú telepiilés választópolgárainak legalább 1 o/ra jelöltnek ^z,
ajáílott,
(1) bekczdés€

alapján értelmébene$éni képviseló jelölt

Sáta településen a közponri nér.jeglzék aiapján 2019,

áuguszrus 01-ón 906 fő l.álasztópolgár

,{ fentiek alapján a polgátmester jelöltséghez 10 íó érlénl,esajánlata szükséges.
l|atár<:,zatát n \re, 307/G § ában bíztositott jogkötében hozta meg, Frgl,elemmel
<fukornánlzati képviseI6k ós polgirmesterek \,álasztásátólszóló 2010, L, törénv 9.§_ára,
:\ jogon,oslati lehetóségról (íetlcbbczós ) a Ye, 221,22,1.§ ai nlíipján adott tá'élroztátast,

Sáta, 2019. augusztus 30,

c]nii

a

heh,i

