
Helyi Választási Iroda Vezetője
5244 Tiszaszőlős, Fő Út 21.

Tel: 59/511-408 e-mail: postmaster@phszolos.t-online.hu

KÖZLEMÉNY

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E ~
(i) bekezdésében biztosított jogkörömben, a helyi választási iroda vezetőjeként
eljárva Tiszaszőlős Községi Onkormányzat képviselő-testülete tagjai
esetében a helyi egyéni listás önkormányzati képviselő jelölt állításhoz
szükséges ajánlások számát 13 db ajánlásban állapítom meg.

Elrendelem a közlemény közzétételét a Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélszolgálati irodájában található hirdetőtáblán, valamint Tiszaszőlős Községi
Onkormányzat hivatalos honlapján (www. tiszaszolos.hu).

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény — továbbiakban: Ve. - 307/E ~
(i) bekezdése alapján a helyi választási iroda illetve vezetőjének a helyi egyéni listás
önkormányzati képviselő jelöltjeinek szükséges ajánlások számának
megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást
megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani, a központi
névjegyzék szavazást megelőző ötvennyolcadik napját követő munkanapon.
A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. ~ (i) bekezdése alapján Tiszaszőlős településen egyéni listás
önkormányzati képviselő jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak
legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

Tiszaszőlős község központi névjegyzékben szereplő választópolgárainak száma 2014.
augusztus is-én — a választás napját megelőző 58. napon - 1266 fő, így a helyi
önkormányzati képviselő jelölt áHításához szükséges ajánlások száma: 13 db.

A közleményt a Ve. 307/E ~-ában biztosított jogkörömben tettem közzé, figyelemmel
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. g-ára.

Tiszaszőlős, 2014. augusztus 18.

j~f~cQ~L~ ~
Debrődiné Zoboki

HVI vezető
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KÖZLEMÉNY

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. ~
(i) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Tiszaszőlős Községi
Onkormányzat polgármesteri tisztsége esetében a helyi polgármester
jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát 38 db ajánlásban állapítom meg.

Elrendelem a közlemény közzétételét a Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélszolgálati irodájában található hirdetőtáblán, valamint Tiszaszőlős Községi
Onkormányzat hivatalos honlapján (www. tiszaszolos.hu).

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény — továbbiakban: Ve. - 307/E. ~
(i) alapján a helyi választási iroda illetve vezetőjének a polgármester jelölt
állításhoz szükséges ajánlások számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző
ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani, a központi névjegyzék
szavazást megelőző ötvennyolcadik napját követő munkanapon.
A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. ~ (~) bekezdése a) pontja alapján Tiszaszőlős településen polgármester
jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek
ajánlott.
Tiszaszőlős község központi névjegyzékben szereplő választópolgárainak száma 2014.
augusztus 15-én — a választás napját megelőző 58. napon - 1266 fő, így a
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 38 db.

A közleményt a Ve. 307/E. ~-ában biztosított jogkörömben tettem közzé figyelemmel
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. g-ára.

Tiszaszőlős, 2014. augusztus 18.
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