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ajánlások számálak megálapítása

H^táfozat

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013, évi XXXVL Törvény
(a továbbiakban: ve,) 307/E §, (1) bekezdésében kapolt jogkörönben eljána Szelevény
községben a Hel,vi választási Bizottság álta1 2019. március 31, napjára kitúzött idóközi
polgármesteI választáson

r szelevóny közsógben a polgármester-jelölt állitásához §zük§éges ajánlások számát
25 főben állapítom meg,

Elrendelem jelen halározatíak a Szele\én,\ Közseg Önkormanl zat hiratalos honlapián
(\\^\1\,.Sze]even\,,hiL). valamint a TisZ3\csi Közö\ Ölú<ormanyzati Hil atal Szeler,ényi
Kirendeltség lrirdetőtáblái án töft énó köZZétételét.

HatáTozatom ellen az irán"vadó jogszabál,v, illetve a l,álasztás és a választási eljárás
alapelr,einek rTregsérlésére (a tor,ábbiakban együtt: iogszabál,vsértés) hivatkozással kilogást
nvújthat be a köZponti nér,jegl,zékben szereplő választópolgár. jelölt, jelölő szervozct, tovább
az iigyben érintett természetes és jogi személ,v, jogi személyiség nélkiili szervezet, A kifogást
a He]yi választási Bizottsághoz (5476, Szelevény, Kossuth L. út 4.sz) úgy ke]l, benyújtani,
hogy az lcgkósőbb a határozat közzététe]étő] szán'ított harmadik napon 16.00 óráig
megéIkezzen, nTely határidó jogvesztó, A határldőt naptári napokban keli áleni- A kifogást
írásban - személyesei, levélben, telelaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet
bcn}üjtani. A kitbgásnak tafialmaz]ia kell: a .jogszabályséItés megjelölését, a
jogszabályséltés bizonyítékait. a ben}úitóirinak nevét, lakcímét (székhelyét,) és ha
lakcimétő1 (székhelyétől) elt& * postai éítesítési cimét, a berryújtójának személ,vi
azonositóját, vag,v.jelölő szeNezel vagy más szclvczet csctében a bíIósági nyilvantaftásba
vételi szánát. A kifogás tartalmazhatia: benyújtójának telefax számát, elektronikus
]evé]címét, illetőleg kézbesítési megbiZottjanak nevét. telel'axszámát, vagy elektronikus
le\,élcímét, -A kifugásban új tények és bizon,vítékok is fe]hozhatók,
A io gorvosiat illetélonentes,

lndokolás

Pánczé] Fercnc polgármcstcr 2019, .ianuár 14-i ha]áesetét követően a megiiresedett
polgármesteri mandátun betöltése érdekében Szelevény Helyi Választási Bizottsága aZ

l/2019, (L18,) HvB Határozalá\,al Sze]e\,ény köZségben az időközi polgármester választást
2019, mfuclus 31, napiára tiíZte ki.



A Választási e]járásról szóló 201], évi XXXVL töNén} (a továbbiakban: Ve,) 307/E. §-a a
következóképpen rendelkezik:

,,307/E. § (1) AZ e$/éni ]istás és aZ eg},éni választókerűleti jelölt. valamint a
polgámesteliclölt á]]ításához sziüséges ojánlasok szcmat a bcJ5i raJasztirsi iroda vezető.je, a
lijpolgánnester,.ielölt. va]amiOt a megyei Lista állításaüoz szükséges ajánlások számát a
teú]eti \,álasaási iloda vezetője állapítja 1neg szavazást n]egelőZő hatvanhatodik napon.

(2) A szükséges ajáiások szrinárak negálapitásakol a váasztópolgárok szánát a
köZponti né\iegyzéknek a szavazást megelóző hatvanhctedik napi adatai alapján kell
1negál]apítani,

(3) A sziikséges ajánlások szamát egés7 számra felí'elé kerekítve kell megá]lapítani."

A helvi önkonrrályzati képviselók és polgár.nesterek választásiiról sZóló 2010. évi L, töNény
(a továbbiakban: Ö\"jt.) 9, § (3) bekezdés a) pontja a következőképpen iendelkezikI

9. § (3) Polgánnesterjelölt az, akit
/r) a 10 000 vngy annál kevesebb lakosú települós vála§ztópolgárainak legatább 370-a,

jelöltnek ajánlott,"

A szelevélyi válaszlópo]gárok számát a Nemzeti Választási Iroda elektTonikus úton ktildött
értesítése tafta]mazta. nely szednt a köZponli névjegyzékben szerep]ó választópolgárok
száma a valasztást mcgelőZő 67, napoq aZM 2019. január 23-rin: 818 1ó.

Tekintette] a.r,ra. hogy Szelevény községben a választópolgárok száma a közpooti né\.jegyzék
2019. január 23-i adatai alapján 818 fő. czéIt JZ Ö\jt o § |j) bekezdés a) ponjában foglaltak
alapján a Ve 307/E § (3) bekezdésébcrr meghatározott kerckités szabályaira tekintette] a
rendelkezó részben 1'og]altak szerint diintöttem, s a polgiirmester,jelölt állításához szükséges
aján]ások szanát 25 íóben állapitottam meg.

HatáIozatom a fenti jogszabályhelyeken tú1 a a Ve, 208, §-án, 209, § (t) bekezdésén. 210, §
(l) bekezdésén és 212, § (1)-(3) bckezdéseirr valamint az illctékől szóló 1990, évi XCI]I.
törvény 33.§ (2) bekezdés 1, pontján alapul,

Sze]e\,ény. 20l9. janrLá, 2,1_
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jeg!,Zól HvI vezető
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