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Üryszám: lt2017.
Tárry: A polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma

Közlemény
A választási eljrárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény 307lE. § (1) bekezdése; a 2l20l4. (VII.24.) IM
rendelet 16. § (1) bekezdése; és a 4120|4. (VII.24.) IM rendelet 7. § (1) bekezdése c) pontja által
megállapított feladat- és hataskörömben eljérva, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáről szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdése a) pontja figyelembevételével a
polgármesterjelölt á||ításához szükséges ajánlások számát az alábbiakban teszem kőz,zé:

Vigántpetend községben:

-

a polgármester

jelöléshez szükséges ajánlások száma: 5

(2016. december 30-an a központi névjegyzékben szereplő választópolgrárok

A Közleményt az Önkormányzat hirdetőtábláin, valamint

száma- 163 fő

-3

%-a)

a község honlapjrán (www.vigantpetend.hu)

közzéteszern.

Jelölőívet az A4jelű ,,Ajánlóív igénylés"nyomtatványon lehet igényelni a Helyi Választási kodában
vagy a honlapról letöltött nyomtatvány leadásával.

Az önkormányzatípolgármester jelöltet 2017.január 23-án 16.00 őráiglehet bejelenteru az erre a célra
rendszeresített formdnyomtatviány kitöltésével és leadásával, valamint

a

jelöléshez szükséges ajánlások

leadásával.

Ajánlást a helyi választási iroda által kiadott és hitelesített ajánlóíven lehet ryűjteni, amelyet a
szükséges nyomtatvány kitöltését és leadását követően azonnal, de legkorábban 2017. január 9-én ad
ki a választási iroda.
Az ajránlóívek sorszámozottak, hitelesítő bélyegzővel ellátottak, átddásuk átvételi elismervény
kiállításával történik. Ajánlást gffiteni csak hitelesített ajánlóíwel lehet, amelyen az qánlást gyűjtő
személynek is fel kell ttintetnie nevét és aláirásátt.
A választópolgár a lakóhelye szerinti választókerületben jogosult jelöltet ajánlani. Az ajánlóíwe fel
kell vezetni az ajánlő választópolgrár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonositőját, ffit1y'anevét és
saját kezúleg alá kell írnia. A választópolgár több jelöltet is ajtánlhat, de egy jelöltet csak egy jelöléssel
támogathat.

Az

ajánlás vissza nem vonható.

Részletesebb táqékoztatásért a Helyi Választasi Irodához fordulhatnak.
Monostorap áti, 2OI7 . január 02.
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