
SAI,A HIil-Yl \,AI-^sz,l,AsI BIZ()Tl,sÁG

J659 Sáta_ széchen\ i út l9,

lktatószámi sat/9J0-13/20l9.
'|'árg}: t,nhó Roland c§aba nemz€ti§égi képvi§elő j€lölt

n},ilvántartá§ba vétele

HA,IÁRoZA,r

Sála Hel} i Válaszlási Bizollsága Sáta Községben a trcmzetiségi önkormárl},zati képviseIók
20l9, oklóbcr l], napiára kitúzött választásám Lalró Roland Csabát (]982.09.23. ) Sáta.
Széchenl i út 27, szánr alatti Iakost RoMA POLCÁR.|OCl MoZCALOM B-A-Z MEGYEI
sZí]RVI]ZETE ronla nen]Zeliségi képYiselö .ielöltként nyilvántarlásba veszi,

tIatirrlz,lr cllcn jogszallálvsórtósrc hrlarkozással le cbbc76 nl.úitlrató bc l l eniicti \'álasztásj
IL((láho, (3525 \liskolc, \'árosház rór l, ) j\ tiilcbbcrast úgr kcll bcnliljtani, hoo.az legkésribb rr
hlt;ir<lzat nrrtllrlzatnlállril szrirrriton h:rnnaclLk naptxr mcgórkezzcn n hrrrártlzetot h<lz<] Ilchr
\;illsztlisi l}izttlssligbLlz. (3ó59 Slita. Széchórrlr tit l9. ) mclr mcllctt a B<lrsodbl,rlr I1.Iir
\ llllrsztlisi lnxll rliikixtik

\ lillcl)bc7asl l lilasztl'rsrn iLlinllrdr', jrlgszabálr,, illcn c l vlilnsztás ós n l,álasztási eliáris alílpch,cLntk
nlr,gsinósilc lIl n^ ill)biikl)lln cgviitrl ;orrsznbrilr sincs) Irn rrtkr;zrisslrl a kiizpoori nir jcgr.zók llcrr
szcrcpl<i vlilnszrópolgáL. 1rlijlt. jclrlló szcrl,czcr, rtlibl:ll ILz ligr.ben órrntcrt terrlrc,ztrcs i.;,,gr
szcnólt,. jilti szcmilt,isóg ncll,iili szcrlczcr rli,újth;rt llc

\ tcllcllllezóst írásbarr szcrrlélrcscrr. lcr,élllcrr, tclchxon ragr clcktr<lrrikus lerólllcn eljunan,l
lclrer
bcnr,újrani,
.\ fullcbllczisnck tartalma7nil kell

- ll i<lgszabiir sóncs rnegjclilLósót,

- x ](,gs7,rblih séfrés biz(,tl\.itókxll,

- l llcnltiitl'rján.rk ncrit. l.rkcinrót (srakhehó0 és lra a lrrkcimétól (székheli,ótól) cltér post;ri
órtrsírósi cimót, n bcrri,újtrljának szcrnehi aziln<lsitliját, i err,c hn n kiilfoldön éló, mnglar.rsz.rgr
hkcírrrr'rcl nerll rcntlelkczr'l vIilaszt<lprlIg:ir nclrl rerrclclkezik szcrntl\r aztlnosittilal, a mxg\.i]l
,r,l,,r,,p,,l,:.r-.,l!,,rr r.,,rz,,l, ,,krr,rr,rrrr^ lil\ll.,|( .7 |lr,L,,g, r.l,,',,.zci."z,r raé rn,i.,zrnLzcr
cscl(bell x bílrlsági nrilr,;intartásl>a vitc]r szárlát,,\ kirelem trrrtalnazhatja bent,újtójának
tclctIrxszinlit ragr rlc,ktrtlrikus lcvilchit, rllen,c kózbcsitisr nrcgbízottjának nel,ót és,rlrirr.z,rrnrr r, 9r tL,"rr,,nrk,.. lctch rrncr,

lndokolás

:\ r,ihszrlisi eljárlrsLt'll szóll' 20l3, óri X\\\'], t<;Lr cnr, (a t<x,ábbiakbnnl Yt,) 3lt], ii a értclrrébcn.
a helr i lrilasztlisi irocle áhal cllcntjtzi;tl njánlLlil alapián x ncmzetiségi kópviseló )clöltet a Hchi
\ álIrsztrisi l}izonság tcszi nlilvárrtlrtrisbn.



lJrlLsrx]blnn I-Icllr \'áLasztásil]izrlttság;r 2()l9. szeplcrlllcr ()5_i iilésén e l9l2019, (l\,05,) számú
hlrtlir,lzltlilnl ]llrr'l llrll.rrrcl (]sall:r ROMA POLCAR.'OGI MOZGALOM B-A-Z MEGYEl
SZl]ltVt]Zf..Tt] l()mll ncrll7ciisitai liipl isclri 1cLlltiót nrih,Ántirtásbír §ettc,

-\ \cnrzcti \':ilasztásr l}izonság a ncozct:súgck 1rrgairtil szriltl 20t1, úíj (-],X\l_\. tcrnónl,5(t .
(]) a5 (]) l)(kczd(l§óbe cs 

^ 
2.12, l' (2) bckczdisillcn i<lglnlt,rk alapján a llJ3 ](ll), szlrnLr

hatirrlzatinlk nrcllóklcróllcrr rrrcglratáxlzta e ]!l(,lttillíráslro, s7iiksógcs aiánláv,k §rámar,

5irn tclcprilóscn l ncrnzetiscgi ncvjc{vzók rlipján 5 t<i nlnl.1r ncmzciségi tilaszrr]1l;lgár ljánlatn

l latlixlzatit :r Yc, ] llt, i lil)i11 bi7l()5ít(,tt |(,tki]lóbcn h<lztl nrcg. lrglclcnrmcl n \cnlzcti \ lilnsztisr
l}izottslig l1,1312{)19, szlinlti harálrlzntárl.

,\ iogrn <lslatr lchctósóg(n (iiucbbczas ) 1l \ c, ]]l 22,t,- lil aliPjáll acltxr t;ijókoztata.t,

Slirlr, ]tt|9, szcprcnrllcr l)5. o\?"\/..a63ztás}/.§ffi
(W

'._ §ata

r",lnök



sÁ,IA ttELYl \.,ÁLAs7.TÁst BlzoT,tsÁ(;

]659 sála. s/échi:n\ i úl l9

lktntószám: Sat/9,10-1,1/20l9.
'l'árgy: Kótai Norbert roma n€mz€ti§égi képvi§elő j€lölt

nyilvántartá§ba vétele

|iATÁIto7-AT

sáta lIel} i Válaszlási BiZotlsá8a sála KóZségben a nemzetisé8i önkolmán),Zati képViselók
20 ]9, oklóbcr ]]. napiira kitiizötl \,álaszlásáIa KótaiNolbeíet (l980,1],26,)Sáta.SZéchen),i
ill 84 száln alatti lakost ROMA l'()l (jARJl)(;l MoZCAtoM B-A_Z MECYF.l
slLl{VI]ZF]lF. Ionla l]enlzetiségi kép!iseló jelijltkén1 n)ilvánlarlásba Yeszi,

lIat;ilrlzat ellcrr jiigszabáh,sónisLt, hn,nrkrlzissrrl fcllcbllczis nrLi;thattl b( . l!lt]lco \,ilxs7l1isl
ll(iihoz (.}525 \íisl,rllc. \'árosház tór. l,),\icl}cbl;czist tigv keIl bcnrúitini, hogl,nz Legkúsiillb n

határrlzar rrcghrlzntaiállirl szán,íton hnrLrrldik nlpon rnegérkczzerr a lratározattlt hozó Hehi
Ylíhsztlisi t]izt<lsságlrt)r. (3ó59 Sátx, Széchónli út l9, )mclr mcllett a ]]rirsorlbórlr l1.1tr
\ ílrrsztlisi ]r,xl:r nrűkixlik,

,\ fillcbbezclst r áhsztisra lránr adri j<lgsznbÁlr. illcn c l választás és e lrihsztási cLjárlís lhpch cinck
Dlegs!rli,§órc (:t ttx ábbiakblrrr eg\iitt: i()gs7rlbálrsóLtas) hnatkrlzáss:rl a ka;2po,1ti nór'jeg\2ókben
s,,crcplii t :ilrszt<ipolglir, ]cIi]lt,;elr]l<i sucnczct. r<l r'rll1;;i az iigll>cn órirltctt tcrín(\l(t(t !\ lLj1_It
szerllilr, 1otr szcnrólr iseg nilkuli szcrlczct nr Li;rhlt bc.

,\ tellcbl;czcsr írlisban szerlóIr.csen, ler,úlllcrr, tclcfaxrlrr r.agl,clcktronikus ler,élllcrr eljuttan,a ,
ll,het
l>eotLilt.rrli.

\ lcllcbllczisrlck tarralmlrzni.r kcll

a 1ilgszabillsórrc]s nrcglcliilisót,

- a ;rlgszabáh,sórtós brzonlirékait,

- l llcnríljrójánnk rrevót, hkcírnét (srékhché$ ós_ha a lakcirnótól (székhelvétól) cltét. postai
.ll(silósi círllel, |l bcnvLljtr]iirnlk szcnrilr.i ,rzontlsitójit, illen,e ha a küllöldijn élti, tnagt,rrurszrgt
l.rkcirrrnrel ncnl rcn<lcllrcz<i válnszt<lpillglir ncn rcnclclkczik szcnló]r,i lzonosit<!r,a], n mlgyxl
lillllnp,ngáLsígrit igazlllri tlkrurínak dpLrsir l. szlirrl;il, l,ngr.jcli)lti szcrr czcr vag\ lnxs slentlcl
csetil)cn n birr';sligi n\'ih,ánt,rrtislllr rótcli szirllit, \ kóLclern tartalrnazhnti,] bcnYúii(iiánllk
tr:lellrrszánl:it tegr elckrronrkus lcvilcimél. ilhh c kózbcsitési rrlcgl>iztltfján2k nc\ út ós
tclcfaxszlinlát t,rgl tlcktr,<lrrikus lelilcírlót,

Indokolás

,\ t .illlsztrisi cllliLlisrL,l .Z(]k] 2() ] ,l, i\ l \ \ \ \ l. rilnrnr tlr roiibl;iakl;an \ e,1 318, .. ll cIl(lmób!íl,
x hlhiflilisztli§i rroda által cllcrrr]rzijn lrllinlr-ln nhp;in l ncmzctisógi kcprlselt] lcli'lrct r lIclvI
\ álasztási I}urlttság leszi nl rh ánrnrtásbe,



i],lLsoclb<lt,r lIelri \ líhsztási l]LzllLtsáqi 21)l9 s7cplel)bcl ()5 i iilésin n 2()r2()l9, (I\,{l5,) s7ámLi

határozarár,al liótai \olbctt ROMA POL(iAR.|OCI MOZCALOM ts-^-Z MECYI:I
SZERVEZETE xlnra lrcrrrzctiségi kóptiselti iclc,ltlir nlih,ántartásba r cttc,

,\ \enrzeti \'álasztási l}izclttság a rretnzctisógek jogairól szóló 20] l, úr,l C],\\I\. torr,ónl,5ó, j
i]] rs (]] bckc7dósóbcn ós a 2-12, i (2) bckczdósóbcn foghltak alap|án a lli3/2019. szánrt1

llntrirozltárllk r:rcLlóklctóbcrr nregltnrározra n ielilltáLlitíslroz szúkséges ajánlástlk szánát,

Sáta telepiiléscn á nemzcti§ógi nórjcgrzélr alapján 5 fó lomá ncmzctisógi rálasztópolg:ir ajánlatl

Fllrtil<lzar:ir a Yc, j l8, \ libln lliztllsitott ;ogk,lróbcn boztr mcg, figlclcnnrcl a \crnzcti \'álnsztási
I}i/,,llslig l83,/2(Jl9, szlirlrú lrlrtirrrlzltirl,

.\ ]rlttlLrrlslnti lchctóségri]l (liLlebbczós 1lt Vc, ]2l ]]-l..: lti lthpján ldon tirjikrlztltrsr

Slitlr. 2l)l9 szcptcnllcr {]5,

í""ffi\\ W.S ',
\*" }



sÁl,Á Hl]l.YI \,Ál,Asz,t,ÁSI BIZ()TTSÁG

]659 Srita. Szóchcnr i út ]9,

lktatószám: Sat/9.10-1 5/20 l 9.
Tárgr,: Lahónó Váradi'Iímea roma nemzetiségi képvisclő je|ölt

n} ilvántartá§ba vétele

llAl,ÁRoZA1,

tlrtirr<lzlrt cllcrl 1rigsznbál''sirtósLc hl\ iík(J.,is\l1 lcllcbbczós nr,újtlraró llc a lcrü]eu \';ilaszrási
l()dállo? (]525 \Irskolc. \';inlshr.ir tór, l. ) \ lclJc]rbtzelr trqr kr)l btnrLr r,rnr. lr,r5r az lcgkéstillb l
lrnri,rlzar rrrcqlrozar.,librll szlinrírritt lrl,naclik nrrprlrl nrcgórkczzcn n hetár.rlzntrlt hrlz<'l llclt,r
\'álasztásr l}izt<lsságh<rz, (3ó59 Sitlr. Szóchónri Lit l9 ) l)clr rnellcn a l}olsorlll,r.rt lltllr
\ ,il,r.rt.r.r lr,,cl,r rrlülL rk,

Sáta Helyi Választási Bizottsága Sáta KöZségben a nemzeliségi önkolmál]yzati kép!iselók
20l9, oklóber l]. napjáIa kitiizöt1 válasllására Lahóné Váradi timea (l981,02.06, ) Sáta.
Széchenl,i út 27, szán alatli lakost ..t,tINGO DROM- oRSZÁG()s Clc;ÁNY
ERI)I]KVEDFl.MI ÉS PoLCÁRl sz(lvr,rsÉé .,,* ,i",nr.,i,egi i.plir"ro ,'elöltkénl
n\ il\ánlitnilsbit \csli,

\ lClhbl)e/ist l álasztísrrr Ilán|lcl<'l 1rqszlbálr. illcn c ,r r ilrsztás ós l rriLasztási cl):irás alapc\ einclr
nrct:cncscr<, (x l(^ lilrl}nk1,1ln cgr.Lin: illgsl abilr scrtús; hr1.1rkozással n közponl oévicgr.zókbcn
szetcpló villrsztllpillgrir, iclr]lt, jcIi]ló szcn,czcr. rlx,ábbi 

'tZ 
üg\l)en óI]ntc!t tcünc:zc!es ts IUl]l

su crnélr, 1rlgi szcrnótrisút nólkiili szen,cu cr nvrijth.rt llc,

.\ iillcbbczist irásl;an szcrTTilrcscn, lcvélbcrl, relefnxorr.ag, clektronikus lc\.ólbcn clitlrtaB.i
lchcr
l)(ll\ l]jrxnl
\ lcL]ell1;L;csrlek illtllllnln7nill kc1l

- r ;rlgszlrlllilr scnis nreulcklliscr.

- lr ;,lgsz,rl;lilr scrrcs l;iz,iIrr iLiklit,

- l l;crrr,újrr'ljrirrak ncvct, lakcirlút (szóltlrclya' és ha n lnlrcirrrótijl (székhclr,ótt"ll) cltúr ptlsrai
ótcsitlsi cinór, l bcnrúilójánxk szcrlclri lz<,Irrlsittiját. illcn,e hrr a ki]tlijlclilrl Lllri, nrrgr,Lt,,t.;,rgr
llkcílnn'(l_ n(m rcndttkczri 

''rihszrrllgllgir ucn rentlclkL,zlk szcmúlvi azon<l:ítrlval.'" -"g,n,'
,,l.rrr,|1,1g,rl.,,A,rr rplz,,l,,,,krrar,rrr.rk rrp,r.,rr r. .z,,nrlr. t.rr,r trl,,l,,.zqn.t,zcr \xtf ml{ \.?(n(/(l
csctóbL,n l llírrlságr rl,ih inr.rLrásbn,r tlrcli szárlrár, ,\ kóLelem tnrtalmnzlratia bcnr,úiróiánlk
tclct'rrrszrioár vagl elektrtnikus lel,úlcirlót, illcn,e kézbesitési mcgbízclttjárrak nel,ét és
tclclarszir*it vagr L lektrtlrrikus levélcirlét,

Indokolás

\i,ilrszrlisrcl;lirirsrrllszr'llr-l2(ll] órl \\\\'],li,§in! (i t(^á|,1)inkbnn: \c)3l8...r órtclrnéllcn.l hel,i rilaszrási rrtlcla ilral clIcnr]rziltr ..iinl(ji\ a]apián l ncmzcrisógi kópviscltl jelrlltct n I-1chi
\ lillrsztllsi Itizrlttslig l,cszi nvih linrlrnlisl;lr.



l]"r,stxlbr'lt;r lIclriYilnszrási l}izrlrlsitn 2()l9, szcptenrb.r ()5 i űlésóna2i/2(ll9, (l,\,()5,) szlifiú
Iurilrlzltár ll 1.,rhllnc Vliracli l'inrcl ,.t.UNGO DROM.. ORSZÁGöS CiCÁNYÉnonrvÉolt_lttt És pot_<;Ánt sZöVtjTsÉC ."rn, 

"..^,iJ*; 

.''tip''i"a; 
;"tt r,1l,

Ilr ilvintarrrislla lcrrc,

\ N<nrzcri \'íhsztrisr l]i7(xlság i,rcDlzct]sógck t<r1:aiR',1 §7(ik;2()]l,a\i (]]_\\]\. li;f!ón!5ó:
(J 

_a5 
a) t ckc,disól)cn es n 2.12, .: (2) b!kc7dósóbcn n)glallak x1,1pián l 1lJ]l]()I'], szarnLr

lrarirozltának mcllóklctúben rncghnrározta a jclijlti iláshoz szuItsóges ajálllások szánrát,

Slitn 
.tclepüléscn 

a ncnlzetiségi rlévjegr.zék alapján 5 fó roma nenrzetlsógi választópolgár tjánlnta

}lltl.tlzarit lr \ c, 3 ] tJ, il-ábnn bizrLisik,tr ,()gki]róbcn h()7llt rneg. trg,ctcrnmct a Nemzet] \'álaszdsi
llizottság l lJ3/]{) l 9. szánrú lratlirozetára,

.\ itlgtrr-r,rlslarilchct<'isóglóI (íillcbbe/ó§ ),r Vc,221 22,|,ii ai alapján a<Jrln tájúkoztatnsr,

siiln. 2{)19, sZcPtcnr|)cI l )i,

czebel l-ászló
elnök

/<-b\asziá§/x

-(" ffi?\W9



sAT^ |l ELYl VÁLASZTÁsI BlZ()TTsÁ(;

3659 stita. szóchcll} i úl lg,

HA,IÁRoZA,I

Sáta I telyi Választási Bizottsága Sáta Községben a nemzetiségi önkormányzaii képviselök
]0l9, oklóbeí ]3. napiála kitiizöll választásáIa Váradi Béla (l976.10,03, ) sáta. Széchenyi.út
]8. szátn alatti lakost ..LUNGO DItoM- ORSZÁGoS CIGÁNY ÉRDEKVEDEt,Ml ES

P()LC;ÁRl SZÖVE]'SÉ0 lonla nemzetiségi képviselö .ielöltként n)ilvántaításba veszi,

]Iltlirtlzat cllcn jrlgszlbáll,sénésre hil,ntkclzással fellcbbczés nvú|tható lrc a l'eri]ieti \'áhsztási
Irr áhrlz (3525 \tiskolc, \'irxlshiz rúr ]. ),\ fcllcllllczóst úgl kcll llcnr,újtanr, hogl az lcgkésóbb n

lrlrt,irozllr nlcghrlzar.rllil;r'll szárrritotr h,llnuclrk nepon mcgérkczzcn l lrirtár<lzatot hozt'l IIclrt
\ illszrlist l}Lzt<lss:ieh<)7, (.ló59 Sítx, Szóchinri út ]9, ) firclr rncilett a l]orsodbórar Hclri
\ i1,1s7ltlsl 1l()(lx nlúk(](llk.

lktntó§Zánr: sat/9{Gl6/20l9,
't'árp: Váradi Béltl roma nemzetiségi kóp!iseló jelölt

n] ih,ántartá§b8 1' étele

_\ lellcbl'rezrsr r,álasztirsr,.r irriuaclL'l jrlgszablilr. rIlcrlc l r,áhszrirs is n r lil.rsztisicllrirlis ll.rpellcrrrclt
rlrcgsórrisire (l torállbLnkllnrr cgriirt: jtrgszlrblih scnc9 hrrltkozássaI a L,i;zpllrlrr rrór,;cgrt ókbcrr

szcrcpli-, r,iilrszlriprllgáI. icla,lr, icli;Ló szcn,czcl, rllrribl:)li aZ ligfl)cn ólintclt t(fm(\7!lc\ i\ |lul
szcnó\, jogi szernclvisóg oilküü szcn,czet nlirithlt bt,

.\ fcLlcbbczóst irásban-szernéilcscrr, levélben, te]efax<ln lagl elektrooikus ler-élben eljr,rttan a

lchct
l;errr últarri,

ha a lakcimétóL (szókhei},éról) eltér - postar

,\ tclIcbllczósnck t:rrteLrrrazrria kcll

- a j<lgszabálr sirrós mcgicli]lését.

, l 1ltsznbilr sincs biz<lnritikait,

, ll lltnvúirt'ljrllr:rk ncvót, 1akcirnét (szólrhclvót) és

crle.irt,] círrrir. e l;enr újt<'ljl-Lrrllk szcnrilli ,Lzonosítr',ját, illcr\c hx i kiilfi;ldi]n ól<'!, nl,r!ril ,r,z,igi

llrLcírrrnrcl rltrn rcn<lcllrcz1, váhszt,]p,n}aliL nelrl Lcndcll,czlk szcnlólri lz<;nositinlI, n ltlIrl,a\ltI

lilllrlpolglixiglir iglu<lli'l tlkirtrán:rk ril;Lrsirr is szinrit, vlgr jcn;lri szcLrezct vag\ D1.1s 57enul!l
esclébcn i lliLL'lsIigi nvih áotrrltlisL:T retcli szlinl,it. .\ kérclenl rIrlrlrhrrrr2ha(jx bcn\úitójáílk
telcfixszárTrát lagn elcktrrlnikus lcr,ólcirlil, il]rtvc kizbcsítósi megbizr.,rr]ánnk nelil és

tclcfarszárlit vagl clcktronilrus lcr,élcínúr,

Indokolás

,\ r,,illrszri.i tllárásltil szólii 2()l]. ir i \\\\'L R]§ en\ (n kn ?ilrlrukban: \'c.) 31t]. ri-ll órtclrnóbcn.
l hclrivilasztási irlrcl.r áltll cllerlórzi]rt ejánlriír nlrpiárl ,r ncInzctisagi kipyiscló iclijltet a ]Iclri
\ Áhsztisr t}izortság leszi nli]r,ánrlrtisba.



l]tlrsrxlb<jtr l ícll,i \'álasztlisi i}izonslig,i 2()l9, szcptcmbtf ()5 i ülésén a 22l20l9, (]\.05.) számú
hrrtártlzatil ll \,árldj l]éla ..LUNGo DRoM, oRsZÁGoS cIGÁNY ERDEKVEDELMl ES
PoLCÁRI SZÖVEl'sÉG rona neInzetiségi kópr.iselri jeLólrjót nyih,ántaftásb^ \.ette,

.\ \ctllzctj \'álasztási l}izonság l ncnrzctisógck;tlglrirtll szók'l 2()1l, ór.i (]],\\]\, ti;n,ón\,5ó, i
(2) ós (31 bcl,czclósében ós n 2-{], ! (2) bekezdósibcn foglaltak alapján a 1t3j/2()19, sz:imú
hlrtlirrlzlrtirrnk rncllúklctiL:crr mcgh.rtiltlzta n iclijltliltításhtlz sztiksóges ajínlások szánrat,

Sáta lelepiiliscrl 
^ 

nlllrzetisigi rlévjcgr.zók nhpjin 5 fii rtlma rrcmzetiségi válnsztópoLgát ajánlat:r
.zuksógcs,

},latárrlzrrrárnYc,3li,],\ál)^írbiztOsítotri()gki]lól;trlboztameg.fig,elcnmcla\cmzcri\lilasztási
Bi7otts;ig l83/2019, s2ámú llatározatárn,

\ jtlgon,oslati lchctóslgriíl (fcllcbbezés )a Yc,22l 22,1,ii-aj alnpján ad<ltt tájékoztatnst.

Slita, 2(t l9, szcprcnrllcr ()i

czeber László
elnök


