SÁTA t{ELYl VÁLASZTÁSl BIZoTTsÁc
3659 sáta. széchenvi úl l9.

Iktatószám: sat/ 940-4/20t9

Tárry: Mihály Gáborné képviselő jelölt
nyilvántartá§ba vétele

HATÁROZAT
Községben a helyi önkormányzati képviselők és
Sáta Választási Bizottsága sáta
polgármesterek 20l9. október 13, napjára kitűzött választására Mihály Gáborné (l988.09,05.)
sáta, Brassói út l8. szám alatíi lakost fuggetlen jelöltként nyilváltartásba veszi.
Határozat ellen jogszabáh,sértéste hivatkozással íetlebbezés nvújtható be a 'I'eó]eti VáIasztási
Irodához (3525 \{iskolc, \'árosház tér 1, ) ,\ fcllcbbezést úg,kell benvújtarrr, hogy az legkésóL:b a
lratároznt rr,cghozatalából számítotr harnndik napon rnegérkezzen a határozatot hozó Hel\i
\rálasztási Biztossághor, (3ó59 Sáta, Széchénvi in 19, ) mel], mcllett a Botsodbótai Heh,i
\'álasztási lroda múködik,

,\ fellebbezést választásra itányadó jogszabálv, illetle a r,álasztás és a választási eljárás alapelveinek
megséttéséle(a to\.ábbiakban együn: jogszabálvsértés) hir.atkozással a központi névjegyzókben
szeLepIó rálasztópolgát, jclölt, jelöló szen,ezet, továbbá az üglben étintett telmészctes és jogi
személr,, jogi személi,iségnélküli szer,\,ezet n\,úith^t be,

Á fellebbezést úásban -

személi,esen, levélben, tclcfaxon íag} elektíonikus let,élben el)unana,

Iehet
benr,újtani.

;\ fcllebbezésnek tlft,tlrnaznia kcll
-

l

iogszabállsértés mcgjcli;lósót,

- a jogszabállsétrés bizonvitókart,

-a

benr,újtóiának ncl,ót, ]^kcimót (széklrelvét) ós hn a lakcímétól (székhelr,étól) eltér - postai

értesitési címét, a kifogás bent,újtójának szeméIyi azonositóját, le§,e ha a kiilföldön éló,
maplatotszági lakcimmeinem tendelkezó !álásztópolgít nem lendelkezik személyi azonosítóval, a
rna$ ar állampolgitságát i8azoló okitatának tíPusát és számát, vagy jelóló sze§,ezet vág), más
szer,\-ezet eserében a bírósági rTyilr,ár, rattásba-r.éteü számát. A kérelem tattalm2zhatia ben}úitóiának
teletxyszámái lagv elektronikus lcvélcímét,illen,e kézbesítésimegbizottiának ne\,ét é§
tclcflszilnaL r lgr <l<kLronikus lcvclcunet,

lndokolás
l viLnsztási eljárástcll szóló 201_3, éri X\\\'I. töfi,ón] (n to\,ábl)iákbanl Ye,) _]07/G. §-a
órtehóbcn, n lrclvi r,álasztási Loda áLtal cllcnóLzi)tt ajánlóil alap)án a polgátrnestcr ó, cgrcnL
képviscló jelöltet a Hel\'i \'álasztási Bizottság vcszi trYilr,ántrrrtásl>n,

2019, arrgusztus 30-i ülésén a 4/2019. §III.30.) számú
hntározatával N{iháll Gáborné íiiggeden iclöltet képriselókónt nvilvántartásba vette.

Sáta Hell,i \lálasztási Bizottság

hell,i önkormán.r,zati képr,nelók és polgárme§telek választásáról szóló 2010, é\,i L. tö§,én),9.i\
alapján értelmébenegyéni kópviseló jelólt az, aki 10 000 vag1, nnnál kctesebl;
^
lakosú település r.álasztópolgárainak iegalább 1 96-á ielöltnek ajánlott.

Á

(1) bekezdése

Sáta településen a közponri

nér.jegyzék alapján 2019, augusztus 07 én 90ó fó választópolgát

,\ íentiek alapján a polgárrnester jelöltséghez 10 fó érvényesajánlata szűkséges.

Hatátozatát a \te, 307/G §-ában biztosított iogkőtében hozta meg, figyelemmel a
örrkotmánlzati

képl iselók és polgárrnesterek r,álasztásáról szóló 2010. L, tön ény 9.§ ára.

l\ 1ogon,oslatr lehetóségról (fellebbczés ) a Ve.221-224.§-^i

^l^Pj^n

adon tájékoztatást.

Sáta, 2019, augusztus 30.
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hclt,i

