sÁTA HELYl VÁLASZTÁsl BlZoTTSÁC
3ó59 sáta. Széchenyi (l1 l9.

Iktató§zám: sat/ 940-5/20l9

Tárgy: vere§ Nikoletta képvi§e|ó jelölt
nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT
Községben a helyi önkormányzati képviselők és
sáta Választási Bizottsága sáta
polgáímesterek 20l9, október l]. napjára kitúzött választására Veres NikoletLa (1982.07.16)
Sáta. Kossuth Laios utca l06, szám alatti lakost fúggetlen jelöltként nyilvántartásba veszi,
Határozet ellen jogszabállséttésre hrvatkozással fcliebbezés nr,ú)tlrató be a Terűleú \'álasztási
]rodához (3525 Níiskolc, \'árosház tér 1, ) A tellebbezést úgy kell benr,újtani, hogy az legkésóbb a
határozat rneghozatalából számíton harmndik napon megérkezzen a határozatot hozó Helvi
Választási Biztossághoz, (3ó59 Sáta, Széchénli irt 19, ) mcly mcllctt a l]otsodbótai Hclli
\'álasztási Iroda rnúködik.

,\ fellebbezést r,á]asztásra irárr),adó iogszabá\, ilien,e a r,álasztás és 1 l.álasztási eljárás alapelveinek
megsértésére(a továbbiakban eglütt: iogszal>áll,sórtós) hitatkozással a központi nér.jeglzékben
szcrepló választópolgit, jelölt, jelőló szenlezet, to!ábbá az üg},ben édntett tetmészeres és iog
szeméI,l,, iogi személl.iség nélküü szenezet nvújthat bc,
:\ íellebbezést ításlran szernéll,eselt, iel,élben, telefaxon vagl, elektronikus ler,élben eljuttan.a

-

lehet

benlújtani,
_\ feLlebbczésnek tartalmaznia kel]
- a jogszabáll,séttés megjelólését,
- a iogszabálvsórtós bizonlítékait,

-a

bent,újtójának ner.ét, lakcírnét (székhehé'ós ha n lakcírnétól §zéklrelvót<i)

értcsitésicímét,

klfogás benyúj&riának szernélvi azonositóját,

lcnc ha a

cltór

postni

kűlföIdön éló,
^
mag\,^rotszági Iakcímmel rrem rendelkczó r,álasztópolgáI nem rendelkezik szcmélliazonositór.al, a
rnaglar állampoLgárságit igazoló okiratának úpr.rsát és számát, vagl,jelöló szellrezet \ng\ mns
szen,ez€t esetóben a bfuósági nyilr,ántartásba vételi számát, Á kérelem tatalmazhatja benyújtójának
telefaxszámát \.ag!- elektronikus ler.éicímét,illetvc kézbesitésimegbízottjának ner.ét és
telefaxszárnát tagl, elekuonikus levélcímót,

Indokolás

A

r,álasztisi eljárásról szóló 2013. évi X\,\\rL tönény (a tol,ábbiakban: Ve,) 307/G. §-a
e\ e5,eni

értelméberr, a helyi l,álasztási iroda álta] ellenórzőtt ajánlóív alapján a polg,itmester
képvisel6 jelóltet a Helyi \'álasztási Bizottság \,eszi nyilvántartásba,

Sáta Helli \/álasztási Bizottsága 2019. augusztus
határozatál,al Veres

30

i

üIésén az 5/2019.

Nikoletra függcdcn jclöltct képviselóként

ryIII.30,)

számú

nt,ih,ántartásba vette,

A helri őnkormár,vzati képviselók és polgármesterek választásától szóló 2010. é\.i L, tön,énr 9,§
(1) bekezdése alapián éttelmébenegyéni képviseló jelölt lz, akr a 10 000 vagv annál kevesebb
lakosú település választópolgátainak legalább

Sáta
A

te]epülésen

1 9'o a

jelöltnek ajánlott,

a közponú nél.jegyzékalapján 2019, augusztus 07-én 906 fó r.álasztópolgár

fentiek alapján a polgárrnestet jelóltséghez 10 fó én.ényesajánlata szükséges.

H^t^íoz^lát a Ye, 307/G §-ában biztositon jogkörében hozta meg, figlelemmel
önkotmánl,zati képviselók és polgátmesterek r,álasztásátólszóló 2010, L. töffény 9,§-ára,
Á jogoLroslaú lehetóségról (fellebbezés )

a Ve, 221_224,§_ai alapián adott tájékoztatást,

Sáta, 2019, augusztus 30,
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