SATA HELY] VALASZTASl BIZOTTSAC
3659 sáta, Széchenyiút l9,

Iktató§zám: sat/ 940-8/20l9

Tárgy: Anga l§tván képviselő jelölt
nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT
sáta Választási Bizottsága

sáta

Községben

a helyi önkormányzati képviselők

és

poLgármesterek 2019, október l3, napjala kitűzött választására Anga lst\,án (l970.07,09,) sáta.

Kossuth Lajos utca

ll2,

szám alatti lakost fiiggetlen .ielöltként nyilvántartásba veszi,

Hetározat cllen iogszabáIyséttésre hivatkozással fellebbezés nyú)tható be a Területi \láIasztási
llodához (3525 N{iskolc, \'átosház tét 1. ) A lellebbezést ú9,kell benvújtani, hogv az legkésóbb a
Iratározat meglrozatalábóI számitot! harmadik napon megérkezzen a határoztLtot hozó He\,i
\'álaszrási Biztossághoz, (3ó59 Sáta, Széchényiút 19, ) mely mellett a Borsodbótai Hc]vi
\'álasztási ttoda műkődik,
ícllebbezést váIasztásra iránvadó jogszabá\,, illcn.e a r.álasztás és x \,á]asztási eljárás alapelYeinek
rnegsértésérc(a toíábbilkban egrütt: iogszabál\§értés) hivatkozással a központi névjegr,zékben
szcrcplő rálasztópolgir, jcli;lt, jelöló szen,ezct, t<lr,ábbá az üglben élintctt tefmészetes es lugi
szetnélr,, iogi szcmóllisóg nélküll szerr,ezct nrújthnt be,
_\

,\ fellcllbezést írásban, személleserr, Ic\.ólben, teleraxon \.agy elekttonikus ler,élbcn cl|uttatra

_

lehet

benlújtnni,
,\ íellebbezésncktárt^lm27nil kell
- e jo8szabálfséítésmegjelölését,
- a jogszab:ítlsóttés bizonr,ítékair,

-a

eltér postai
értesítésicimét, a kifogís benyújtóiának szcmélyi azonositóját, illetve ha a külföldön éió,
mag\,a!országi lakcímmel nem rendelkezó r.álnsztópolgár nem íendelkezik személyi azonositóval, a
magraf átlnmpolgáiságát igazoló okitatának ripusát és számát, r.ag jelöló szervezet l.agv más
szcn,ezet esetóben a birósági nyilr-ántartáslla+,étclr számár. Á kérelem tartaIínazhatja bcnvúitóján2k
tclefaxszánát r'agr elektronikus ler,éIcímét,illen e kézbesitésimegbizottjának ner.ét ós
rclcíax,zimel r,rgr cleLrrolIrkrr: l<telcrmer,
benr,újtójának ner,ét, lakcímétGzékhel],ét) és _ ha a lakcímétól (székhelyétól)

Indokolás
A

r,álasztási eljárásrtlt szóIó 2013, éYi x\NYL törr.énl (a tor,ábbiakban:

\'c.) ]07/C, \ix

értelmébet, a helli l,álasztási iroda által ellenórzött ajánlóír.alapján e polgármester
képviscló ielöher a Hell,i \'áIasztási Bizonság íeszi níilvántartásba,

és catnl

Sáta Heiyi Választási Bizonsága 2019. augusztus 30,i ülésén az 8/2019. §IIL30,)
hatátozatá"-al Anga lsrván függederr jetöltet képviselóként nyilvántartásba vette.
A

számú

i önkormányzati képviselók és polgármestetek \.álasztásától szóló 2010. éli L. törvénv 9,§
(1) b€kezdése alapján értelrnében egr,éni képviseló jelölt az, akia 10000 vagy annál kevesebb
iakosú település \,álasztópolgárainak legalább 1 %_a jelöltnek ajánlon.
lrelt

Sáta telePülósen a központi névjegyzékalaPján 2019.
,\ fentiek alapján a polgáflnester ielöltsóghez

auguszrus 01-én 90ó

íő választópolgár

10 íó óffényes ajánlata szűkséges.

Határozatát a Ve, 307/G

§ ában biztosittltt jogkörében lrozta meg, fig,elemncl
önkormánl,zati képviselők és polgátmesterek r.álasztásáról szóló 2010. L, ón ény 9,{_árl,

A iogon,oslari iehetóséglóI

Sáta, 2019. nugusztrrs 30,

(feu€bbezés ) a \ie.221 221,§-zi alapján adott tájékoztatást,

a hel,i

