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Tárgy| Tuza Gáborné képviselő jelölt

nyi|vántartásba véte|e

HATÁROZAT

Sáta Választási Bizoüsága sáta Községben a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 20l9, október l3. napjára kitűzött válasáásáIa TuZa Gáborné (1964.10.08.)
sáta, Dózsa Györ8y utca 7. sám alatti lakost FIDESZ-MAGYAR PoLcÁRI SZÖVETSEG,
KERESZTÉNYDEMoKRATA NÉPPÁRT jelöltjeként nyilvántartásba veszi.

Hrrtírozat ellen i<lgszabáIysértéste hivatkozással fellcbbczés nvújtható bc a Tcnileti \'álasztási
lrodához (3525 N{iskolc, \'árosház tót 1, ) ,\ fcllcbbczóst irgl kcll bcn,vújtani, hog1, az legkésóbb a

határozat meghozatalábó1 számíton hanrradik nnpon megérkezz€n a határozatot hozó Helt,i
\'álasztási Biztossághoz, (3659 Sáta, Széchénl,i irr 19, ) mell, mellett a Borsodbótai Llelli
\'álasztási Iroda működik,

A fellebbezést r.álasztásra irányadó jogszabá\,, illen.e a választás és a r.álasztási eljárás alapelveinek
rnegsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabáh,sértés) hir.atkozással a központi néviegyzékben
szerepló ,l,álasztópolgát, jelöIt, jelöló szen,ezet, tor,ábbá az ügben étintett tetmeszeres és jogi
szcnréh,, jog1 személl,iség nélkűü szen,ezet nr,újthat be.

,\ tellebbezést itásban _ szeméh,esen, ler.élben, telefaxorr vagy elektfonikus ]e\,élben eljutta§,a
lehet
benl,újtani,
,\ fcllcbbezésnek t4rt^lmaznia keLl

- a jogszabállsértés megjclölését,

- a iogszabálvséttés llizoni,ítékait,

- a bcrrl,irjtójának ncvót, lakcírnét (szélrhelvét) és _ ha a lakcímétóI Gzókheh,étól) eltér, postai

értesitési cimét, a kifogís benrújtójáflak szernélli azonositóját, r]lcn,c ha a külfóIdön éló,
maglarországi lakcínmei nern rendelkezó választópc}igár ncm fcndclkczik szernélviazonosítór-al, a

magar á|ampolgírságát igazoló okiratának típrrsát és számát, r,ag1, jclöló szcrtczct vn6\ má.
szen|ezet esetében á bíóságinvilvántartásba_véteLi számát, Á kérelem tartaLrrazhatja benyújtójának
tclcfaxszámát r.agy elektonikus le\,élcímét, ille§c kózbesítési megbizottjának nevét és

tclcfaxszárnát vag1, elektronikus levélcímét,

Indokolás



.\ r,álasztási eljárástól szóió 2013, ér,i )L\,\VI. tön,ény (a továbbiakban: Ve,) 307/G, § a

érteLnében, a helyi választási i.toda által ellenórzött ajánlóír. alapján a polgármester és egl eni

képviseló jelőltet a Helyi Választási Bizonság veszi nvilvántartásba,

Sáta He\,i Választási Bizottsá$ 2019, augusztus 30-i ülésén 
^ 

ó/2019,, (vlll3o,) számú

hntározatá,al Tuzn Gábotne 
, 
függetlin FlDESZ-MAGYAR PoLcÁRl SZÖVETSÉG,

KERESZTENYDEMoKRATA NEPPART ielöltet képr.iscltjként nyilr.ántartásba vettc,

,\ hell,i önkormárrl,zau képr.iseL<ik és polgárrnesterek t,álasztásáról szóló 2010. évi L, törr,énr 9,§

(1) bekezdése alapján éttelrnóben egl,érri képviseló ielölt az, xki x 10 000 vagl annál kelesebb
lakosú település r.áLesztópolgátainak legalíbb 1 %-a jelöltnek ajánlotl,

Sáta településen a központi nér.iegl,zék alapján 2019. augusztus 07 én 90ó fó r,álasztópolgár

szerePel,

Á fentiek alrp}án a polgátmestet ielöltséghcz 10 fó én ényes ajánlata szükséges.

H^ráíoz^úr a Ve. 307/G § ában biztosított iogkóréb€n hozta meg, figyelemmel a helli
önkormánt,zati képr.iselók és polgármesterek r.álasztásától szóIó 2010, L, tórr ény 9.§,áiA,

_\ jogon,oslau lehetósógróI (fcllebbezés ) a \/ e. 221-224.§-ai alap)áa adott tájókoztatasr,

Sáta, 2019, augusztus 30,
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