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A Nemesbikki Helvi Választási lroda Vezetőiének 4i2019.íVIII.08.) határozata

A választási eljarásról szóló 2013. évi )OO(W. törvény (a továbbiakban: Ye.) 307lE § (1)
bekezdésében meghatarozott haüískörömben eljárva Hejószalonta község kőzigazgatási
területén a helyi önkormányzati válaszüísok eryéni listas képviselő-jelölt, valamint a
polgármester-jelölt állítashoz sziikséges ajránlások szá*rrráú.azalábbiakban hat,ározom meg:

1. A polgrármester-jelöltállításhoz sztikséges ajrinlások szima 18 db.
2. Egyéni listás jelöltállításhoz sztikséges ajánlások szíma 6 db.

A hatfuozat ellen a Ve. 208. §-ában foglaltak alapján kifogást nyujthat be jogszabálysértésre
hivatkozással a köryonti névjegyzékben szereplö választópolgar, jelölt jelölő sz§rvezet,
továbbá az üryben érintett terrnészetes és jogi személy, jogi személyiség nélkiili szervezet.

A kifogásról a Ve. 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapjrán a Hejőszalontai Helyi Válasáási
Bizottság (a továbbiakban: HVB) dönt.

A kifogást a HVB-hoz cimezlre e határozatot hozó FIVI vezetöjénél személyesen, levélben,
telefaxon vagJ e-mailben lehet benyújtani úgy, hogy jelen hatarozatkőzlstételétől szrámított 3
napon belül, azaz2079. augusztus 11. 16 óníig megérkezzen.

A kifogásnak tartalmazria kell a jogszabálysértés megielölésé! a jogszabálysértés
bizonyítékait, a kifogás benyujtójanak nevét, lakcímét (székhelyét) és _ ha a lakcímétöl
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kifogás benyujtójanak személyi azonosítóját,
illetve ha a külftrldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező válasáópolgár nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazolő hatósági igazolvrányanak
típusát és számát, vagy jelölő szewezetvagy más szetvezet esetében a bírósági nyilvrántartasba-
vételi sámát.

Indokolás

A Ve. 307lE. § (2) bekezdése szerint a sztikséges ajánlások számrának megállapításakor a
választópolgarok szitmát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi
adatai alapján kell megállapítani. A Választási Elökészítő Rendszer adatai alapjrán a
választópolgrárok száma 578 ffi, ebből az adatből. felfelé kerekítve állapítottam meg a
rendelkező részben foglaltak szerint az egyéní listás és a polgármester jelölüálüáshoz szíikséges
ajánlások szálmát, figyelemmel a helyi önkormanyzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdés a) pontjrára.

A döntés elleni kifográs benyujtásrának szabályatől a Ve. 209.
döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapul.
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