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HArÁnoZAT

A Zánkai Közös ÖnkormányzatiHivatal jegyzőjeként' mint a Helyi Választási Iroda vezetője
a választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E $-ban
meghatározott feladatkörömben eljárva, a helyi önkormányzati képviselők és polgarmesterek
váIasztásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) rendelkezéseire tekintettel
Szentantalfa településen a2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választáséra
a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása tfugyában meghoztam a
következő

12/2014. (VIII. 18.) HvI vezetőibatározatot.

Megállapítom, hogy Szentantalfa településen a helyi önkormányzati képviselők és
p o l gárme sterek 2 0 1 4. év r e kitúzött v álasztás án

egyéni listás képviselőjeliilt az, akit az adott választókerület választópolgárainak
legalább loÁ-a, azaz|egalább 4 fő választópolgár,

polgármesterjelölt az, a|<lt az adott választókerület választőpolgárainak legalább 3oÁ-a,
azaz|egalLább 11 fő vá|asztőpolgár jelöltnek ajánlott.

Ahatározat ellen a Ve. 210. $-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz (8272
Szentantalfa, Fő u. 39.) cimzett kifogást lehet benyújtani a Helyi Yálasztásilrodához.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalátől szátmított 3
napon belül, azaz legkésőbb 2014. augusztus 2I. napján 16,00 óráig megérkezzen a Helyi
Választási lrodához.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon' Vagy elektronikus levélben eljuttatva _
lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a
jogszabáIysértés bizonyítékait, a kifogás benyujtójának nevét, lakcímét (székhelyét) _ és ha a
lakcímétől (székhelyétől) eltér postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi
azonosítőját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazolő
okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szewezet esetében a bírósági
ny ilv ántartásb a- v ételi számát.
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INDoKoLÁS

A Ve' 307lE $ értelmében aZ egyéni listás és az egyéni választókerületi je1ölt, valamint a
polgrírmesterjelölt állításához szükséges ajánlások 

"iá*át 
a helyi választái iroda vezetője

állapitj a me g a szav azást me gelő ző ötvennyo l c ad i k napot követő munkanap on.

A szükséges ajánlások széménak megállapításakor a választőpolgárok számát a központi
névjegyzékneka szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai^atap1ankell megállapitani. a
szükséges ajánlások számát egész szálmtafelfelé kerekítve kell megáiiapítani.
Az Övjt. 9. $-a szerint egyéni listás képviselőjelölt dZ, akit aZ adott település
választópolgárainak legalább I %-a jelöltnek ajánlott.

Polgármesterjelölt az, akit a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak
legalább 3 %-a jeli)ltnek ajanlott.

Megállapítottam, hogy Szentantalfa település választópolgáraink száma2014. augusztus 15-
én a központi névjegyzékben 366 fő, ezért arendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A kifogás benyújtásának lehetőségéről a Y e. 2lO, $-a' valami nt 2O9 ' és 212. $-a alapj án adtam
tájékoztatást.

Ahatározat a Ve. 208-210. $-ában, a 306. $-ában, továbbá az övjt.3-4 $-ában foglaltakon
alapul.

A hatátozat közzétételének módja: Szentantalfa község honlapján torténő nyilvánosságra
hozatal és a Zánkai Közcis Önkormányzati Hivatal és t<irendeltsegei épületében lévő
hirdetőtáblán történő kifiiggesztés.

Zánka, 2014. augusztus 1 8.
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