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Á Nagyigmándi Közös Helyi választási Iroda vezetójének
közleménye

A Nagyigmándi Közös He|yi vá|asztási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 20l3.
évi XxXVt. törvény (a továbbiakban: Ve') 307/E. $ (l) bekezdése és a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 20l0' évi L' törvény 9' $ (l) és (3) bekezdése
a1ap1án az alábbi

közleménvt

adom ki:

A 2019. évi helyi önkormányzati képvis€lők és polgármesterek vá|asztásán a
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma csém Községben: 1l.

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás
jelöltállításhoz' képviselőjelöItséghez szükséges ajánlások száma csém Községben: 4.

A Ve. 307/c' $ (l) bekezdése alapján az egyéni listás képviselő.jelöItet és a polgármester jelöltet
legkésőbb 20l9- szeptember 9-én (hétti5) l6.00 óráig kell a Csémi Helyi Választási Bizottsághoz
(2q4s cséln. Beke u.65'J bejelenteni.

A ve. 307/E- $ (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelőlt ós a polgármesterjelölt állításához
szükséges ajánlások számát a helyi válasaási iroda vezetője állapítja meg a szavuáSt megelőző
hatvanhatodik napon, azaz a helyi önkományzati képvisc]ők és polgámesteÍek 20l9. október l3'
napjára kitűzött választása eljárási hatíridőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019.
(VII.29.) IM rcndelet 20. s (l) bekezdése szerint 20l9. augusztus 8-án'
A Ve. ugyanezen $-ának (2) bekezdése szerint a sziikséges ajánlások számának megállapításakor a
választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelóző hatvanhetedik napi - a
19/2019. (vII.29.) IM rende]et 20. $ (2) bekezdésének megfelelően a 20] 9. augusztus 7-i - adatai
alapján kell megállaprtani.
A Ve. 307/E- s (3) bekezdés lendelkezóse sze.inta szükséges aján1ások számát egész számra felfelé
kerekrtr e kell megállapirani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010' évi L. törvény 9. s
(l) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni válasáókerületi képviselőjelölt az, akit az adott
választókerii|et választópolgárainak legalább l %-a jelöltnek ajánlott.
Ugyanezen törvény 9' $ (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az. akit a l0 000 vagy
annál kevesebb lakosú te]epiilés válasáópolgárainak legalább 3%-ajelöltnek ajánlott'



A központi névjegyzéknek - a,,Nemzeti Válasáási Rendszer'' inlomatikai alka|mazás (NVR)
Választást Előkészítő Rendszerrésze (vER) által közzétett adatai szerint, csém Község
választópolgárainak száma 2019. augusztus 7. napján 349 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 4,
míg 3 o%_a felfelé kerekítve l l.

A Ve. 307/G. s (l) bekezdése alapján az egyéni listásjelöltet és polgármesterjelöItet legkésőbb a
szavazást megelőző harmincnegyedik napon azaz20l9. szeptembeÍ 9-én (hétftj) l6.00óráig-kell
bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen kőzleménÍ a hivatkozott jogszabályhelyekrc figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra
hozataláról a közlemény kiadásának napján aNag}igmándi Közös Önkormányzati Hivatal Csémi
Kircndeltség hirdetőtábláján történő kiÍiiggesÍés és a www.csém.hu intemetes oldalon töÍténő
megielenés útján - gondoskodtam'

Nagyigmánd' 20l9' augusztus 8.

dI. Füles Zoltán
Nagyigmándi Közös He|yi vá|asztási Iroda vezetője
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