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Ikratószám|2624.
U2014'
Határozla.t
csány Község He1yiVálasáási Irodavezetőjeként
a választásieljáráslól szóló 2013' éviXxXvI.
törvény(a továbbiakbarr:
Ve.) 307E' $ (1) bekezdése
által megállapított
feladat-ésl]atáskörömben
eljárvaCsány községben,mint egységes
választókedletben
- az egyénilistás képviselőjelöltséghezszükséges
ajánlások számát 19 darabban
. a polgármesterjelöltséghezszüksógesajáÍlásokszámát 55 darabban
íllapítommeg.
Áz egyénilistás képviselőjelöltet ésa polgármesterjelöltet legkésőbb2014.szeptember08.án
16.00 óráig kell bejelenteni Csány Község Helyi Választási Bizottságához (3015 Csány,
KossuthL.u.2,).
Elrendelem a haÍáÍozatCsány Község tnkormányzata hivatalos honlapján (rvrvu''csanY.htr)'
valamint az Csányi PolgrírmesteriHivatal hildetőtábláján töfiénő közzétételét2014. augusztus18'
napJan.
Határozatomellen a közzétéIelhőI
számított
3 naponbelül, vagyislegkésőbb2014.08. 21-én16.00
óráígkifogástlehetbenyújlanicslínyKözség Helyi választásiBizottság.ihoz(3015Csány,Kossutl,l
L'u'2.).A kifogásbenyújtására
megálapított
hatfuidőjogvesztő.A kifogás illetékmentes'
jogszabály,illetve a válasáás ésa választásieljárás alapelveilrek
I.iÍ.ogást
a váasztásraiÍ.ínyadó
megséItésére
(a továbbiakbanegyütt:jogszabálysértés)
hivatkozássala központi névjegyzékben
szeleplő választópolgá|,jelölt, jelölő szervezet,továbbá az ügyben érintettlelmészetesés.iogi
jogi személyiség
szcmé]y'
nélküIiszeNezetnyújthat
be'
A kifogástírásban- személyesen,
levélben,
telefaxonvagy elek1Ionikus
levélbeneljuttatva. lehet
benyújtani.
A kifoeásnaktarta]maznia
kell
jogszabályséfés
a] a
megjelölését'
óJ a jogszabálysértés
bizonyítékait,
c) a kifogásben1ijtójánaknevét,lakcímét
(szélihelyét)
(székhelyétól)
és- ha a lakcímétől
e]téIpostaiétesítési
címét,
d) a kifogás benyújtójánakszemélyiazonosítóját,
illetve ha a külft'ldön éIő,magyarországi
lakcín]melnem rendelkezőváIasáópolgár nem rendelkezikszemélyiazonosítóval,a magyar
állampolgárságát
igazoló okilatlínaktípusátésszámát,vagy jelölő szelvezetvagy más szervezet
esetében
a bíIóságinyilvántaftásba-vételi
számát'
A kifogás taltalmazhatja benyújtojrínaktelefaxszámát vagy e1ektonikus levélcínét,illetve
kézbesítési
megbízottjának
nevétéstelefaxszámát
vagy elektronikuslevélcímét

Indokolás
(atovábbiakban:
Ve') 307/E's
2013'évixxxvl' tórvény
eljárásíól
szóló többször módosított
A Választási
(1-3)bekezdése
szerint:
(1) Az egyénilistás ésaz egyéniválasáókeriiletijelölt, valaminta polglímeste{elöltá]lításához
ajánlásokszámát a helyi váIasztiásiiloda vezetője,a főpolgármestel-jelölt'valaminta
szükséges
ajánlásokszámáta tefliletiválasáási iloda vezetőjeállapítjameg
megyeilistaállításáhozszükséges
szavazástmegeiőző ötvennyolcadik napotkövető munkanapon'
(2) A szükségesajánlások számránakmegáilapításakola válasáópo]gfuok számát a központi
a szavazástmegelőző ötvennyolcadik napi adataialapján kell megállapítani.
r,tévjegyzéknek
kelekítvekell megállapítani'
(3) A szi,ikséges
ajánlásoksziimátegészszámmfelÍblé
2014'
hatfuidőketa helyi öntormányzati képviselőkéspolgármesterek
A ve-ben meghatározott
október 12. napjárakitűzött választásaeijfuási hatáíidőinekés hatámapjainakmegállapításáról
pontosítja
a
IM') 16' $ (1.2) bekezdése
rendelkező2/2014(vll. 24') IM rendelet(továbbiakban:
következők szerínt:
(1) Az egyénilistás ésaz egyédválasáókerületijelölt, valaminta polgfumeste{elöltá11ításához
ajánlásokszámát a helyi választásiiroda vezetője'a főpolgfumestel-jelölt'valaminta
szükséges
ajánlásokszámáta teűleti választásiiloda vezetőjeállapítjameg
megyei]istaállításáhozszükséges
2014'augusáus18-ig.
a választópolgáJoksziímáta központi
(2) A szükségesajánlrísokszámanakmegállapításakol
a 201'l' augusáus15-iadataialapján kell megállapítani.
névjegyzéloek
válasáásárólszóló 2010'éviL. törvény(továbbiakbarr:
képviselők
éspolgármesterek
A he]yiijnkormányzati
(1
ésa jelölttévá1ásrólaz
(1-2)
ajelölés elfogadásáról
valamint9.s és3) bekezdése
Vt.) s's
bekezdése,
aIábbíak
szerintrendelkezik:
8. s (1) A válasáópolgáÍjelölési fajtánkénttöbb jelöltet vagy listát is ajánlhat,de csak egy
megyében
fogadhatel jelölóst.
telepiilésen,
fővárosikerületben,
(2) Az egyéni listás válasáási rendszerbena váasáópolgfu egyidejűleg legfeljebb egy
polgármesteri,
egy egyénilistásésegy megyeilistásj elöltségetfogadhatel'
9' $ (1) Egyéni listás' illetve egyéni válasáókedleti képviselőjelölt az' akit az adott
legalább1%-ajelöltnek ajánlott'
\'álasztókeűletválasáópolgr1rainak
(3)PolgfumesteTje]ölt
az, akít
válasáópolgfuainaklegalább3%-a'jelöltnek
a) a l0 000 vagy annál kevesebblakosúteleptilés
aiturlott.
adataiszerint2014' augusztus15-én
A NemzetiVálasztásilroda által vezetettközponti névjegyzék
száma1829fő, melynekfelfelékerekített
a csányiválasztókelületváasztópolgrárainak
. I%-a 19Íő
- 3yo-a 55 fó'
A ve' 307/G. $ (1) bekezdéseszelint az egyénilis,iásésaz egyéniválasztókertiletije1öltet,a
jelöltet ésa főpolgfumester-jelöltet
legkésőbb
a szavazástmegelőzőhamfucnegyedik
poigfumester
pedig az egyénilistás és az egyéni
sze
nt
napon kell bejelenteni.Az IM rendelet 17.$-a
jelöltet és a főpolgámestel-jelöltet legkésóbb2014.
váiasztókerületijelöltet' a polglíÍmestel
8'án 16.00óIfig kell bejelenteni.
szeptember
Az egyóni listás és az egyéniválasáókeúleti jelöltet, valamint a polgfumestelje1öltet a helyi
a területiváasztásibizottságveszi nyilvántaltásba'
válasz.ásiblzottság,e főpo1gármester-jelöltet

A Ve. 209. s (1) bekezdéseszeÍinta kifogást úgykell benÉjtani.hogy az legkésőbba sérelmezett
jogszabálysértéselkövetésétől számított harmadik napol megétkezzena kifogás elbíráására
hatáskörrel ésijletékességgel
rendelkező választási bizottsághoz.
A Ve. 210. s (1) bekezdéseszednt a választási iroda tevékenységével
kapcsola1oskifoglís
elbírálrásaannak a vrílasáási bizottságnaka hatr{skörébelartozik' amely mellett a viílasáási ircda
mÍiködik.
A jogvesáő haíáridőszámításár4lejiírtáÍa
vonatkoáana ve' 10.$ (1)-(3)bekezdése
vonatkozik.
A kifogásilletéknentességét
az illetékekőlszóló 1990'évixcm. tfu/ény33.$ (2)bekezdésének
1.pontja
biztosítia'
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dr. Szabó
helyettes
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A hat&ozata mai naponközzétételrekerült.
Csány,2014'auguszfus18.

dr. SzabóT
helyettesj

