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Tárgy: Szodin Lajo§né Eke Mária képviselő jelölt

nyilvántartásbn vétele

HATÁROZAT
sáta Választási Bizottsága sáta Községben a helyi önkormányzati képviselök és
polgármesterek 2019. október 13, rrapjár,a kitűzött választására Szodin La.josné Eke Mária
(l968.05.10,) Sáta. Béke utca 39, szám alatti lakost fuggetlen jelöltként nyilvántanásba
veszi,

Határozat ellen jogszabályséítéste hivatkozással fe[ebbezés nyújtható be a Tefűleti VáIasztási
ltodához (3525 Níiskolc, \lárosház tér 1, ) Á fellebbezést ú9 kell benir_rjtani, hogy az legkésóbb a
h^tátozat meghozatalából számitott harrnadik napon megétkezzen a határozatot hozó Helvi
Yálasztási Biztossághoz, (3659 Sáta, Szóchén\i út 19, ) me\. meüett a Borsodbótai Helli
\rálasztási Itodn műlrödik,

Á íellebbezést r.álasztásta itánl,adó jogszabálr, illcwe a r,áIasztás és a választási eljárás alapelveinek
megséltésére (a rovábbiakban eg],ütt: iogszabálrsófrós) hivatkozással a kózponú nér.jegl,zékben
szerepló választópolgár, )elölt, jclóló szer\,€zet, to\.ábbá az ügben érinrett természetes cs jugr
személr,, jogi szernélliség nélkűü szen,ezet nt,úitlrat be,

-\ fel]ebbezést ításban - szerrréhesen, leyélbcn, tclcfaxon veg\ elektronikus ler,élben elir.rrtan,a -

lehet
benyújtani.
A fellebbezésnek tartalrnaznia kell

- a jogszabálysétés megjelölését,

- a iogszabálvsértés bizon],itékart,

- a benyújtójának n€\.ét, lakcímét (széklre\,ét) és ha a lakcímétól GrékielYétól) eltér , postai
értesitési cimót, e kifo8ás benr,újtójának szeméh.i azonositóját, rllewe ha a külföidön éló,
magt,arországi lakcímmelnem rendelkezó vállrsztópolgát nem teodelkezik személvi lzonosítór.al, a
nugt,ar állnmpolgárságát igazoló okiratának úpusát és számát, vagv jelöló szenezet vagv más
szenezet esetében a bírósági nyilr,ántartásba_r,ételi számát, A kételem tartalmazhatja benvújtójának
relefaxszámát vagr clckttonikus levélcímét, illen e kézbcsitósi megbízottjának ner,ét és
teletaxszlmrt vngr (l(krr,,nlLu, lc!élcmrI

Indokolás



,{ r,álasztási eliárásról szóló 2013, évi XXXYL tiJn,ény (a tor.ábbiakban: Ve.) 307,/G, §,a
értelmében, a helyi r,álasztási iroda által ellerrórzótt aiár óir.alapjárr a polgátmesler e§ eg),elrl
képliseló jelőltet a Helyi \rálasztási Bizottság \.eszi nvih,ántartásba,

Sáta Helyi Válaszúsi Bizottsága 2019. augusztus 30 i ülésén a 7/20i9. §IIIL30,) számú
határozatával Szodin Láiosté l]ke Máril független jelöltet képviselóként nyi,lvántartásba vene,

r\ helli őnkormányzati képviselók és polgármesterek r.álasztásáról szóló 2010. évi L. löfvény 9.§
(1) bekezdése alapján éttelméberr egvéni képviseló jelölt az, aki a 10 000 vagy annál kevesebb
lakosú település r.átnszrópolgárainak legalább 1 %_a jelöItnek ajánlon,

Sáta településen a közpond névjeg,zék alapján 2019, augusztus 07_én 90ó fó r-álasztópolgár

,\ fentiek alapján a polgármesrer jelőltségh€z 10 fó ér.r.énles ajánlata szükséges,

HAt^toz^tál a Ve, 307/G §,ában biztosított jogköróben hoztl meg, figrelemmel a helli
önkormánvzati képviselók és polgármestetek l,áiasztásárólszóló 2010. L, Ú.,áy 9,\i á*,

A iogot"loslati lehetóségról (fellebbezés ) a Ve,221-224.§ ai alapján adott tájékoztatast.
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