
Nyárádi Közös Önkormány zati Hiv atal
Helyi Választási Iroda Vezetője
8512 Nyárád, Kossuth u' 1'

Szám: 656-612014' T ar gy : Polgármesterj elöit' valamint egyéni
listás j el ölt áIlításához sziiksége s
aj rínlások számának meghatár o zása

Határ ozat
A váIasztási eljárásról szóló 2013. évi )oo(VI' tv. (továbbiakban: Ye.) 307lE $.-ránakfelhatalmazása alapján megállapíto-,_.hog'y u rr.|i önkormányzati képviselők éspolgármesterck 2074. evi váIasitásán Pápaáereske k<izségben 2014. augusáus 15-én aválasáópolgarok sz}ya233 fő, amely 

"J"rí* u porgaÁ.'ter jeltilésh ez aváIasztópolgárok 3oÁ-a, azaz7 db ajánlás, az egyéti listás jeidlt.;.rtirerEr'.' iválasnőpolgárok I Yo-a, azaz3 dbajánlás szükséges' Ahatároiata mai nappal Pápadereske Község Önkormanyzat honlapján éshirdetőtábl áj án közzétételre kerül.

A határozat ellen a meghozatalátőI számított 3 napon belül a pápadereskei Helyi VálasxásiBizottságnak cimzett, de a Nyárádi Köz.os o"r."""áúuti'Hiuuiuiválasáási Irodájánál (8512

ijnl3ix1;,'ossuth 
u' 1' fax: 8gl34O-5I2. e-mail: nvu*á@erouo,r.t.1,.,) u.ffitott kifogással

*.Ít[:;:úgy 
kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 21' napján 16 őráig

A kifogásnak tarta]maznia kell:
a. a j o gszabálysértés melj elölését,
b. a jogszabálysértés bizonyítékait,
c' a kifogás benffitójának nevét, lakcímét (székhelyét) és _ ha a lakcímétől (székhelyétől)eltér- postai értesítési címét,
d' a kifogás benyujtójának személyi azonos ítőját, illetve ha a külftjldön élő, magyarországilakcímmel nem rendelkezó uálasztópolgár nen rendelkezik személyi azonos ítőval, a magyaÍállampolgárságát igazoló okiratanJk típusát e, ,ru*á1 vagy jelölő szervezet vagy másszerv ezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi szamat.

A kifogás tartalmazfuatja a benyújtóján1k telefaxszám át vagy elektronikus levélcímét' ílletvekézbe sítés i megbízottj rínak nevét és iel efaxsz ámát v agy etek'tronitus levél címét.

Indokolás
A sziikséges aján]ások szrímának meghattrozása a választási eljárásról szóló 2013. ér,i)oo'u' Törvény 3O7lE" $, valamint a iretyi 

9"r<onn,i'ryzati képviselők és polgármesterekválasztás'ától szóló 2010. évi L. törvény 8. $-; alapjan #;i.
A jogorvoslatról szóló tajékoztatás a válasáási eljarásró1 szőlő 2013. évi)oc(Vl. Tcirvény210. $ (1) bekezdésén, valamint a212. $-án alapul. - ',, , .;'.
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Kovács Erika ;l ,

IIVI vezető .' ':'

Nyárád, 2014. augusáus 18.


