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ativálasztások 2019.

A Nemesbikki Helvi Választásí lroda Vezetőiének 5/2019.íVIII.08.) határozata

A

választási eljrárásról szőlő 2013. évi )OO(VI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307lE.§ (1)
bekezdésében meghatározott hatráskörömben e§rárva Szakáld község köágazgatási területén a
helyi önkormányzati választások egyéni lisüís képviselő-jetölt, valamint a polgrármester-jelölt
áIlitilsltozsztikségesajánlásokszámátaealábbiakbanhatározommeg:

1. A

2.
A

polgrirmester_jelöltállításhoz szükséges ajánlások saíma 12 db.
Egyéni listás jelöltallításhoz sziikséges ajránlások száma4 db.

Ve. 208. §-ában foglaltak alapján kifogást nyujthat be jogszabálysértésre
hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgar, jelölt, jelölő szewezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélkiiliszewezet.
ha&ározat ellen a

A

kifogásról a Ve. 307lP. § (1) bekezdés b) pontja alapj,ín a Szakáldi Helyi Válasáási
Bizottság (a továbbiakban: HVB) dönt.

A kifogást a HVB-hoz címezve e hatáxozatot hozó FIW vezetójénél személyesen, levélben,
telefaxon vagy e-mailben lehet benyujtani úry, hogy jelen határozat közzétételétől számított 3
napon belül, uaz2ü19. augusztus 11. l6 óráig megérkezzen.

A

kifográsnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megielölésé! a jogszabálysértés
bizonyítékait, a kifogás benyujtójanak nevét, lakcímét(székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétól) eltér - postai értesítésicímét,a kifogás benyujtójrának személyi azonosítójá!
illetve ha a kiilftildön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező válasáópolgrár nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvrányanak
típusát és saímát, vagy jelölö szewezetvagy mr{s szervezet esetében a bírósági nyilvántartr{sbavételi számát.
IndokoIás

A Ve.

307lE. § (2) bekezdése szerint a szíikséges ajanlások számrának megállapításakor a
választópolgrárok saírnát a kö4ponti névjegyzéknek a szavaziíst megelőző hatvanhetedik napi
adaái alapjan kell megállapítani.
Yálasztási Előkészítő Rendszer adatai alapjan a
válasáópolgarok száma 381 ffi, ebből az adatból, felfelé kerekítve állapítottam meg a
rendelkező részben foglaltak szerint az egyéni lisás és a polgármester jelöltíllításhoz sztikséges
ajránlások számáto figyelemmel
helyi önkormanyzati képviselők és polgármesterek
választásáxől szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdés a) pontjára.

A

a

A

döntés elleni kifogás benffitásának szabályakől a Ve. 209

döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapul.

Nemesbikt

2019. augusztus 8.

rendelkeáem,

