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6s polgrlrmester 6llitris6hoz
sziiks6ges ajrinlfsok szdmrinak megdllapitdsa

HATANO ZAT
JinditnhLza Kdzs6g Helyi V6laszt6si lrod6jdnak Vezetojekdnt a vtiaszt6si elj6r6sr6l s2616
2013. 6vi XXXVI. tdrv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 3071E. S. (l) bekezd6sdben kapott
felhatalmazils alapjan a helyi dnkorm6nyzati k6pviselok 6s polg6rmesterek v5laszthsdr6l
sz6l6 2010. 6vi L. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ovjt.) 9. $. (1) 6s (3) bekezd6s6nek a.lpontja
figyelembe v6tel6vel
J{rdimhaza kdzs6g6ben az egydni list6s k6pviseldjelolt lllitdsdhoz sztiks6ges aj6nlisok
szdmtfi 14,
a polgdrmester 6llit6s6hoz szUkseges aj6nl6sok szttmtfi 41 6rv6nyes aj6nl6sban dllapitom
meg.

Jelen hatarozatom meghozatala napjhn a JSrdhnhdzai Kdzos Onkorm6nyzati Hivatal
6ptilet6nek (3664, Jfirdtnhdza. IV. Bdla nt27.) hirdet6t6blitjdn, valamint az Onkorm6nyzat
holnapj6n(www jardanhaza.hu)kdzz5tetelrekeriil.
E hatttrozat ellen a Helyi Yiiasztdsi Bizotts6ghoz cimzett (3664. Jardhnhaza. IV. B6la rit
27.) tlletdkmentes irdsbeli kifogdssal lehet 6lni rigy, hogy az a megthmadott hattrozat
kozzeteteletol sz6mitott harmadik napon megdrkezzenaY6laszt6si Bizottsiryhoz.

INDOKOLAS
A Ve. 30718. $ (1) bekezd6se szerint az egylni list6s

6s az egydni v6laszt6kertileti jeldlt,
valamint a polg6rmesterjeldlt ilIlitdsahoz sztiks6ges aj6nl6sok szftmifi a helyi villasztirsi
iroda vezetoje, a fopolg6rmester-jelcilt, valamint a megyei lista 6llit6s6hoz szi.iks6ges
aj6nl6sok szitmifi a teri.ileti v6laszt6si iroda vezetoje dllapitja meg szavazdst megelbzo
hatvanhatodik napon. (2019. augusztus 8.).A (2) bekezd6se alapj6n a sziiksdges aj6nl6sok
szitmdnak meg6llapit6sakor a villasztopolg6rok szitmdt a kcizponti nevjegyz6knek a
szavazhst megelozl hatvanhetedik napi adatai - 2019. augusztus 7. - alapj6n kell
meg6llapitani. A sziiks6ges aj6nl6sok szttmifi eg6,sz szfumra felfel6 kerekitve kell
meg6llapitani.

A

v6laszt6polg6rok szftma a kozponti n6vjegyzdknek a 2019. augusztus 8. napi adatai

alapjdn 1359 fb.

Az Ovjt. 9. $. (1) bekezd6se alapjdn egy6ni list6s, illetve egy6ni v6laszt6kertileti
k6pviselojelolt dz, akit az adott v6laszt6kertilet v6laszt6polgfurainak legal6bb Io/o-a
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jelciltnek aj6nlott. Fentiekre figyelemmel Jdrddnhdza kozs6gdben

az egy6ni list6s

k6pviseldjelolt rillft6srihoz sziiksdges aj6nl6sok szitmSt 14 6rv6nyes ajrinl6sban 6llapitottam
meg.

Az Ovjt. 9. $. (3) bekezd6s a.l pontjaalapjfun polg6rmesterjel<ilt az, akit a 10 000 vagy
ann6l kevesebb lakosri telepiilds villasztopolg6rainak legal6bb 3%-a jellltnek aj6nlott.
Fentiekre figyelemmel Jirdanhdza kdzsegeben a polg6rmester jel6lt 6llitds6hoz sztiksdges
aj6nl6sok szdmdt 4l ervenyes aj6nl6sban 6llapitottam meg.

A jogorvoslatr6l sz6l6 tfl5koztatds ave.208. $,209. S (1) bekezdds,210.g,6s 212. g (1)
bekezddsdn alapul.

A jogveszto hat6rido szimitilsfra, lejdratdra vonatkoz6an a Ve. 10. $. (1)-(3)

bekezddse

vonatkozik.
A fellebbez6s illet6kmentess6gdt az illetdkekrol sz6l6 1990. 6vi XCIIL T<irvdny 33. $. (2)
bekezd6s6nek 1. pontja biztositja.
A hat6skort 6s illet6kess6get a Ye. 3071F,. g. (1) bekezddse 6llapitja meg.
HatSrozatom a fent hivatkozott jogszab6lyokon alapul.
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Kdzzdteteh ziradek:

A hatftrozat 20 19 . aususztus

8. napj 6n

kozzetetelre keriilt.
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