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2017. február 26. napjára kitűzött időközi

Polgármester választására Győriványi Dániel 8296 Monostorapáti, lfjúság utca 2.sz.
latti lakost fü ggetlen polgármesterje lö ltként nyi lvá nta rtásba veszi,

a

Ahatározat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a TerületiVálasztási Bizottságnak
címezve (8200 Veszprém, Megyeháztér 1.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozataláíól számított harmadik napon megéikezzen a
Helyi Választási Bizottsághoz (8293. Vigántpetend, Kossuth u,32.),A fellebbezésnek
tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját; a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét)és - ha lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét;a
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, á
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,illetve
kézbesítési meg b ízottjának nevét, telefaxszámát vagy elektron kus címét.
i

lndokolás
Győriványi Dániel 8296 Monostorapáti, lf,úság utca 2,sz. kérte nyilvántartásba
vételétVigántpetenden 2017. február 26. napjára kitűzött időközi polgármester
választásra.' Kitöltötte az E2 jelű, egyéni jelölt bejelentésérevonatkozó
formanyomtatványt. A nyomtatványhoz hiááytalaául csatolia a 2017. január 18-.
naPján átvett2 db. ajánlóívet. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L, törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján
polgármesterjelölt az, akit a 10000 vagy annál kevesebb lakosú település
választópolgárainak legalább 3 %-a ajánlott, 163 választópolgárt figyelembe véve 5
fő.

Az ajánlóíveken szereplő érvényesajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi
küszöbszámnak, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
307 lE. §-ában fog laltaknak.

A

Bizottság határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
/továbbiakban Ve.) 132. §-a, valamint a 307lG. § (1)-(2) bekezdésben foglalt

hatáskörben eljárva hozta meg.
A fellebbezési lehetőség a Ye,221, § (1) bekezdésén,a224. §-án és 307/P. § (2)
bekezdés c) pontján alapul.

Vigántpetend, 2017. január 23.
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Helyi Választási Bizottság

Tárgy: Kandikó Csaba polgármesterjelölt
nyilvántartása vétele
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