SÁTA HELYl VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁC
3659 Sáta. Széchenyi út l9,

lktatószámI Sat/ 940-9/20l9

Tárgy: orbán Lászlóné képvisető jelölt
nyilvántartá§ba vétele

HATÁROZAT
sáta Községben a helyi önkotmányzati képviselők és
polgámesterek 2019, október l3. napjáIa kitúzött Választására orbán Lászlóné (l974.06.03.
) sáta, Dórsa György utca l, szánr alatti lakost FIDESZ-MACYAR PoLcÁRl SZÖVETSÉC.
sáta Választási Bizottsága

KERESZTÉNYDEMoKRATA NÉPPÁRT jelöltjeként nyilvántartásba veszi,

-rerületi
\rálasztási
Hntátozat ellen jogszabályséttéste lrivatkozással fellebbezés n\,újtható be a
]rodához (3525 Miskolc, \'árosház tér 1, ) A feüebbczést úgi kcll benyújtani, hogy az lcgkésóbb a
h^!ározat meghozatalából számitott harmadik napon megétkczzen a hntátozatot hozó Helli
\'álasztási l3iztossághoz, (3659 Sáta, Szécbénli ilt 19. ) melr mellett a Borsodbótai Helli
\'ál^sztási líoda működik,

,\ feüebbezést vátasztásra iánladó jogszabál1,, rllen,e a választás ós a \,ál^sztási eliárás alapeh,einek
mcgséftéséfe(a tor,ábbiakban együn: jogszabáli,sértés) hivatkozással a központi nér,ieg,zékben
szerepló választópolgár, jelölt, jclöló szen,ezet, tor,ábbá az ügyben érintett 1glm!57glgr 6s jogi
szcnéLr,, jogi személviség néIküü szerr,ezet n!úirhIrt be.

A feliebbezést irásllln

szemé]vesen,levóLben, telefaxon r-agl elektronikus ler.éll>en eljunan,a

lehet
benr,újtani.

A fellebbezésnek rartalmaznia kell
- a jogszabáhsértés megielölését,
- a jogszabálvséttés bizonyitékait,

-a

bcnyújtóiárrak ner.ét, lakcírnét Gzékhelré$és , ha a lakcímétól (székhelvétól) eltét - postai

értesitési címét,a kifogás benl.úitójának személ],i azonositóját, il]e§,e ha a külföldön éIó,
rnagarországi lakcímrnel nem tendelkezó r,álasztópolgát nem rcndelkezik személyi azonositóval, a
rrraglar állampolgárságát igazoló okuatának tipusát és számát, vagy jelöló szen,ezet ragr más
szene?et esetében a bíIósági nvilvántartásba r,éteLiszámát. A kórelem tartalrnazhatja benyirjtójának
telcfaxszámát vagy elekrronilrus ler-élcírnót, illene kézbesitésirnegbizottjának nevét és
telet-axszárnát lagt, elektronikus lcvélcinét.

Indokolás
.{ választási eljrirásról szóló 2013, ér,i \,L\\'l, tön.én},(^ toyábbiakban: \Ie.) 307/G.
értel.nében, a helyi r.álnsztási lroda áltd cllcnórött ajánlóiv alapján a polg,ínnesrct
képr-iseló jelölret a Helyi Választási Bizottság tcszi nl,ilvántattásba.

§-a

es cgrini

Sáta Helyi Választási

Bizortsága 2019, augr_rsztus

30_i ülésén a 9/2019, §III.30,)

határozatával orbán Lászlóné FIDESZ-MACYAR PoLCÁRI

számú

SZÖVETSÉC.

KEREsZTÉNYDE]\,{oKRATA NÉPPÁRT jelöltjét képviselóként nyilr,ántatásba vette,

A

képliselók és po]gármestcíek \,álxsztásáról szóló 2010, évi L, törr,ény 9.5i
(i) bekezdése alapjárr értelrnében egéni képvrseló jelöIt az, eki a 10 000 r.agy anná1 kevesebb
heh,i önkotmányzati

lnkosú település váhsztópolgárainak

Sáta településen a közponri

legalább 1

9/o,^

jelöltnek ajánlott.

rrér,jeglzék llapián 2019, auguszrus 07-én 906

íő válaszrópolgár

,\ fentick alapján a polgitmesrcr )előltsé8hez 10 fó érr.ónl.es ajánlata szükséges.

Hitároz^tát a Ye, 307/G §_ában biztcisiton iogkölében hozta meg, figlelemmel a hclvi
önkormányzati képviselók és poigritmesterek r,álasztásáról szóló 2010, L, tön énr. 9,§,áta,

A jogorloslati lehetóségró} (fellebbezós

) a

Ve.22I-224.S

^i ^l^plán

adott tájékoztatást.

Sárlr, 2019, augusztLrs 30,
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