
SÁTA HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

3659 Sáta, széchenyiút l9.

lktatószám: satlg 40-23 D0l9.
Tárry: Barta Györryné képviselő jelölt

nyilYántartá§ba Yétele

IIATÁROZAT

sáta válasáá§i Bizottsága sáta Községben a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 20l9. október 13. napjára kitűzött válaszlásáía Baíta Györgyné (l960, 03.04, )
Sáta, széchelryi utca 79. szám alatti lakost ffiggetlen képviselő jelölt nyilvántartá§ba veszi.

Hatátozat ellen jogszabálysétésre hivatkozással fellebbezés nyíjtható be a Teriileti Választási
Itodához (3525 Miskolc, Városház tét 1. ) A feliebbezést úgy kell benyrrjtani, hogy az legkésóbb a
határozat meglozaalából számított harmadik napon tnegéíkezzen 

^ 
h^íátoz^tot hozó Helyi

Választási Biztossághoz, (3659 Sáta, Széchényi út 19. ) mely mellett a Borsodbótai Helyi
választási Iroda múködik.

Á fellebbezós t l.álasztásta itányadó jogs zabáIy , ilewe a vá)aszas és a válasz tási eljárás alapelveinek
megséíréséf€ (a továbbiakban együt| io8szabáIyséítés) hivat}ozással a kózponti névjegyzékben
szerepló választópolgát, jelólt, jelöló szefiezet, továbbá a2 üglbeíl érintett természetes és iogi
személy, jogi szemé\iség nélküLi szewezet n1.,ujthat be.

A fellebbezést írásban - személyesen, levéIben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttawa
lehet
benlujtani.
Á fellebbezésnek tartalmaznia kell

- a jogszabálysértés me§elólését,

- a jogszabálysértés bizonyítékait,

- a benlnijtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétól Gzéküelyétól) eltét - postai
értesítési címét, a kifogás benyíjtójának szeméIyi azonosítóját, illetve ha a kiilfóldön étó,
magyarországi lakcímmel nem tendelkezó váIasztópolgár nem fendelkezik személyi azonosítóval, a
magyat állampolgárságát igazoló okiratának úpusát és számá! vagy jelóló szeívezet vagJr tnás
sz€n:ezet €setében a bfuósági nyilvántartásba-véteü számát. A kételem tatalrnazhatja benlrrjtójának
telefaxszámát vagy elektonikus levé]címét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elekuonikus levélcímét,

Indokolás

Á választási eljátásól szóló 2013. évi X)O§I. töívény (a továbbiakbafl: Ve,) 307,/G, §-a
érte]ínében, a helyi választási itoda által elleoó*ött ajádóiv aIaplál a polgámester és egvéni
képviseló ielöltet a FIeIyi Választási Bizottság veszi nyilvántatásba,



Sáta Helyi Vá]asztási Bizottsága 2019. szepternber 09-i iilésén a 23/2019. (IX.09,) számú
hatátozaáyal Baíta GyölgFé friggedeo ielöltet képviselóként nüántaíiásba vette.

Á helyi önkormányzati képviselók és polgátmestetek választásátóI szóIó 2010. évi L, töfvény 9.§

(1) bekezdése alapján ételrnében egyéni képviseló jelölt az, ak a 10 000 vagy annál kevesebb
lakosú település választópolgfuainak legalább 1 Yo-a jelöltflek ajánlott.

Sáta településeí a központi lévjegyzék alapián 2019, augusztus 07-én 90ó fó válzsztópolgát
szerepel,

A fentiek alapián a polgátmestet jelöltséghez 10 fó éwényes ajánJata szükséges.

Határozatát a Ye. 307/G § ábaít biztosított jogkötében hozta meg figyelemmel a helyi
ónkotmányzati képviselók és polgánnesterek választásáról szóló 2010. L. tölvény 9.§-á!a.

A jogotvoslati lehetóségól (fellebbezés ) a Ve, 221-224.§-ai alapjál adott táiJékozt^ást

Sáta, 2019. szeptember 09,

Czeber LászIó
elnök - l /
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SÁTA HELYI VÁLASZTÁSI BIZO]TSÁG

3659 sáta, Széchenyi út 19,

Iktató§zám: Satl9 40-25 12019.

Tárgy: Bako§ Péter képviseló jelölt
nyilvántartá§ba vétele

HATÁROZAT
sáta Választiisi Bizottsága sáta Községben a helyi önkormányzati képviselők és
polgárm€sterek 2019. október 13. napjrim kitűzött válaszüá§ára Bakos Pétff (1962. 03, 03. )
sáta, Salamon utca 32. szím alatti lakost ffi8getlen képviselő jelölt nyilvántaltá§ba veszi.

Határozat ellen jogszabálysórtésrc hivatkozással fellebbezés nnijtható be a Tenileti választási
Itodához (3525 Miskolc, Városház tér 1. ) A feüebbezést úgy kell benlrrjtani, hogy az legkésóbb a
h^tátoz^t meghozat^Iából számított hatmadik napon megérkezzen a hutatozatát hozá Helyi
Választási Biztossághoz, Q659 Sáa, Széchényi út 19. 

' 
mü mellett a Borsodbótai Hel}i

választási Itoda műkódik,

A fellebbezést váasztásta tányadó jogszabály, illewe a választás és a válaszúsi eljátás alapelveinek
megsértésére (a továbbiakban cgyütt: jogszabályseítés) hivatkozással a közporrti néviegyzékben
szetepló választópolgát, 

'elöIt, 

jelöló szervezet, továbbá az ügyben édnteti tetmészete" é" jogi
szeméIy, jogi személyiség nélkű szervezet npjthat be.

Á. fellebbezést írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektíonikus levélben eljuttatva -
lehet
benlujtani.
Á fellebbezésnek ultalínaznia kell
- a jogszabálysénés megjclöIésér,

- a jogszabályséttés bizonyítékait,

- a benlrrjtójának nevét, ]akcímét §zéküelyét) és - ha a lakcímétól Gzékhüétól) eltét - postai
éftesitési címét, a kifogás benlujtójának személyi 

^lonositEát, 
illetve ha a kiilföldön éló,

magyatotszági lakcímmel nem tendelkezó választópolgát nem rendelkezü személyi azonosítóval, a
magyar áIlampolgárságát igazoló okiratának tipusat és számár, vagy jelöló .rewez.t.,ag1, má"
szervezet esetében a bftósági nyilvántartásba-véteü számát. Á k&elern tattatrnazhatja benl,u]iójának
tclefaxszámát vagy elektronilcus tevélcimét, i_llewe kézbesitési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektonüus levélcímét,

Indokolás

Á választási eljárásról szóIó 2013, évi x)LwL törvény (a továbbiakban: Ve.) 307lG. § a
ótrelmében, a helyi választási Loda álral ellenófiött alánlói,l alapján a polgátmester és egyéni
képviscló jelöItet a Helyi Választási Bizottság veszi nyitvántartásba,



Sáta He\i VáIasztási Bizottsá$ 2019. szeptembeí 09-i iilésén 
^ 

25/2019. (X,09) számú
hal,ározaáva| Bakos Péter fuggeden ielölrel kepüselóként nyilvánrartásba vene,

Á hely1 önkotmányzatr képviselók és polgármestetek választásától szóló 2010, éviL. törvéDy 9,§
(1) bekezdése alapján értelnében egyéni képviseló jelölt az, aki a 10 000 vag, annál kev€s€bb
lakosú telePüIés vá]ásztóPoigátainak legalíbb 1 %_a jelöltnek ajáí ott,

Sáta telepiilésen a központi n$egyzék alaplál 2019. augusztus 07-én 906 íő választópdgár
szetepel,

Á fenúek alapján a polgátmestet jelöltséghez 10 fó étvényes ajánlata szükséges,

Határozatát a Ye. 307/G §-ában biztosított jogköíében hozta íneg, figyelemmel a helyi
önkormányzati képviselók és polgármesterek válaszásától szóIó 2010. L, törvény 9,§-ára.

A jogowoslati lehetóségtól (fellebbezés ) a Ve, 221-224.5-ú al^pján 
^d,ott 

tájékoztatást,

Sáta, 2019, szeptembet 09,

czeber László
elnök _ h,
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SÁTA HELYI VÁLASZTÁSl BIZOTTSÁG

3659 Sáta, Széch€nyi út l9,

Ikt^tószám| s^tl9 40-24D019,
Tár§/l Bako§ Pét€rné képvi§€ló jelölt

nyilvántartá§ba vétele

HATÁROZAT

sáta váasáási Bizottsága sáta Községben a h€Iyi önkormányzati képviselők és
polgrármesterek 2019. október 13. napjára kitúzött választá§ára Bakos Pét€mé (l967. 05. 19. )
Sáta, salamon utca 32. szám alatti lakost ffiggetlen képviselő jelölt nyilvlántartásba veszi,

Határozat ellen iogszabálysértésle hivatkozással fellebbezés nlrliüató be a TeóIed Választási
Irodához (3525 Miskolc, Vátosház tér 1, ) Á fellebbezést úgy keII bennijtani, hogy az legkésóbb a

hatátozat meghozatalábóI számított harmadik napon megétkezzen a haátozatot hozó Helyi
Választási Biztossághoz, Q659 SátA, Széchényi út 19. ) mely mellett a Borsodbótai Helyi
választási ltoda működik.

Á íellebbezést választásta itányadó jogszabáIy,l|ewe a,lá|asztás és aváIaszásieIlátás alapelveinek
megsértésére (a továbbiakbxn együt| jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben
szetepló választópolgár, ielöIt, jelöIó sz€fvezet, továbbá 

^z 
ügyben &intett tetmészetes és jogi

szeméIy, jogi szemé\iség nélkiü szervezet npjüat be.

Á feüebbezést fuásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélbeír €ljuttatva -

lehet
ben},llitani.
Á fellebbezésnek tartalmaznia kell

- a jogszabályséttés megjelólését,

- a jogszabáIyséttés bizonyítékait,

- a ben}njjtójának nevét, lakcímét (szé}üelyét) és - ha a lakcímétól (székhelyétól) eltét , postai

értesítési cítnét, a kifogás benl,ujtójának szemé\i azolositíját, illetv,e ha a kiilföldön éló,
magyatotszági lakcímme] nem rendelkezó vá]asztópolgáí flem terrdelkezik személyi azonosítóval, a

magyar állampo§átságát igazotó okintának típusát és szátnát, vagy jelöló szewezet vagy más

sz€nezet esetébeí a bfuósági nyilvántatásba-vételi számát. Á kételem tartaltnazhatja benyrritójának
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illewe kézbesitési megbízottjának nevét és

relefaxszamát r agy elekcroni}us levélcímér,

Indokolás

Á váIasztási eljátástól szóló 2013. évi XXXVL tótvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. §-a
értelrnében, a helyi választási iroda által ellenótzött a)ánIów alaplát a Polgáffnestet és egyéni

képviseló jelöltet a Helyi VáIasztási Bizoaság veszi nyilvántattásba.



Sáta Helyi Választási Bizottsága 2019, szeptehbet 09-i ülésén a 24/2019. (lX.09.) számú
hatátozatával Bakos Pétemé fiiggeden jelöItet képviselóként íryilvántartásba vette,

A helyi önkormányzati képviselók és po§átmesteíek vá]ásztásáról szóIó 207O, évi L, törvény 9.§
(1) bekezdése alapián éttelmében egyéni képvisel6 jelölt az, aki a 10 000 vagy annáI kevesebb
lakosú telepiiLlés választópolgárainak leglább 1 %-a jelólmek ajánlott.

Sáta településen a központi űliegyzék alapjáa 2019, augusztus 07-én 90ó fó v asztópo|gát
szerepel.

Á fentiek alapján a polgírrrester jelölséghez 10 fó érvényes ajánlata szükséges.

H^t^íozatát a Ye. 307/G §-ában bi2tosított jogkötében hozta meg, figyelemmel a helyi
önkotmányzati képviselók és polgármestetek választásáróIszóIó 2010, L, tówény 9,§-áta,

Á jogotvoslati lehetóségtól (fellebbezés ) a Ve. 221-224-§,ai alapján adott tájékoztatást.

Sáta, 2019. szeptembet 09.

czeber Lászlő
elnök - V
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SÁTA HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁC

3659 sát4 Széchenyiút 19,

lktatószám; Satl940-26D0l9.
Tárry| Kovács Lajos képviselő jelölt

nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT

sáta válasáási Bizottsága sáta Községben a helyi önkormányzati képviselők és
polgámesterek 2019. október l3. napjfua kitűzött váIa§áásáía Kovác§ Lajos (196'I. 03.20. )
Sáta, Széchenyi utca 49, szím alatti lakost íiiggetlen képviselő j€löIt nyilvántartásba veszi.

Határozat ellen jogszabályséttéste hivatkozással fellebbezés nyrrjüató be a TeriiLleti VáIasztási
Irodához (3525 Miskolc, Városház tét 1. ) A feüebbezést ugy kell benlrrjtani, hogy az legkésóbb a
hatátozat megbozatalából s?ámított harmadik napon megérkezzen a hzározztot hozó Helyi
Választási Bjztossághoz, (3659 sáta, Széchényi út 19. ) mely mellett a Botsodbótai Helyi
választási lroda múködik,

Á fellebbezést választásra irányadó jogszabály, illewe a vflaszás és a,lálaszásí e|játás alapelveinek
megsétéséte (a továbbiakban egyűtt jogszabályséttés) hivatkozással a központi névjeglzékbet
szetepl6 választópo§át, |elölt, jelöló szervezet, toyábbá az ügyben éfintett tefrnész€t€s és jogi
személy, jogi személyiség nélkűli sz€rvezet n},uithat be,

A fellebbezést ftásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elekttonikus levélben eljuttatva -

lehet
benlujun|
Á fellebbezésnek taítalínaznia kell

- a jogszabáIyséttés megjelólését,

- a jogszabályséttés bizonyítékait,

- a benlujtóiának nevét, lakcímét (szé}üelyét) és - ha a lakcímétól (szélüelyét6l) eltér - postai

éírcsítési címét, a kifogás benyújtójának szeméIyi azolositóját, illetve ha a kiiltóldón éló,
magyatországi lakcímmel nem tendelkezó választópolgát nem rendelkezik személyi azonosítóval, a

maglar állampolgárcágát gazoló okitatának tipusát és számát, vagy jelöló szelvezet vagy más
szervezet esetébeít a bííósági nyjlvántattásba vételi számát. A kételem tataltnazhatja benlujtójáoak
teleízxszámát vagy elektonikus levélcímét, illewe kézbesítési megbízot§ának nevét és

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,

Indokolás

A választási eljátásról szóló 2013. évi xxxvl. törvény (á továbbjákban: Ve) 307/G, §-a
éttelmében, a helyi választási iroda által elleírőcött ajá óiv alapiátt a polgármestet és egyéni
képviseló jelóltet a He\i Választ,ási Bizottság veszi nyilvántattasba.



Sáta Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 09-i üésén a 26/2019. (IX,09,) számú
határozztáva7 Kovács Lajos függeden |elöltet Lépviselóként nyilvántartásba vette,

Á helyi ónkormányzati képviselók és polgármestelek vá]ásziásától szóIó 2070, é-li L, töryény 9.§

(1) bekezdése alap]án éttelmében egyéni képviselő jelők az, akl a 10 000 vagl annál kevesebb
lakosú telepiiLlés választópolgátainak legaübb 1 %-a ielöltnek ajáolott,

Sáta telepüIésen a kózponti néviegyzék a|apján 2019. augusztus 07-én 906 f6 vilasztópolgát
szetepel.

A fentiek alapján a polgármester jelóltséghez 10 fó éwényes ajárrlata szükséges.

H^tároz^tát a Ye. 307/G §-ában biztosított jogkörében hozta meg, figyelemmel a helyi
önkotmányzati képviselők és polgármestetek válaszási,róI szóló 2010. L. tótvény 9.§-áta,

Á jogowoslati lehet6ségt6l (fellebbezés ) a Ve. 221-224.S-ai 
^l^p1án ^dott 

táiékozt^ást.

Sáta, 2019. szeprcmber 09.

czeber László
elnök ^ H
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