A CEGLÉD VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK
KÖZLEMÉNYE

A vá la szt ási eljárás ró l szó ló 2013 . évi XXXVI. törvény 307/ E.§ (1) bekezdéséb en foglalt
jogkörö mbe n m egá llapítom, hogy KŐ R ÖSTETÉTLEN telepü lése n

Polgármesterjelölt állításához 20 fő
Egyéni list ás jelölt állításához 7 fő
vá lasztópo lgár aj ánlása szükséges.
A vá laszt ás i eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E.§ szerint 11 {1) Az egyéni listás és az
egyé ni vál aszt óke rületi j elölt, va lamint a polgármest erjelölt állításá hoz szükséges ajánlások
szá mát a hely i vá lasztási irod a vezetőj e, a fő polgár m est e r-j elö lt, va lamint a megyei list a
állításá hoz szükséges aj ánl ások szá mát a t erületi vá lasztási iroda vezetőj e állapítja meg
szavazást m ege l őző hat vanhatodik napon.
(2) A szükséges ajánlások számának megállapítása kor a vá lasztópolgá rok szá mát a központi
névj egyzé kn ek a szavazást mege l őz ő hatvanheted ik na pi adatai alapján ke ll megáll apítani.
(3) A szükséges ajá nl ások szá mát egész szá mra f elfe lé kerekítve kell megá llapítani."
A helyi önkormá nyzati képvi se l ő k és po lgá rmesterek választásáról szóló 2010. évi L. t v. 9. §-a
értelmében
„(1) Egyéni listás, ill et ve egyéni vá laszt ó kerü leti képvi selőjel ö lt az, akit az adott
választókerület választópolgárainak l egalább 1%-a jelöltnek aj ánlott.
(3) Polgármest erjelö lt az, akit
a) a 10 OOO vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
b) a 10 OOO lakost meghaladó, de 100 OOO vagy ann ál kevesebb lakosú t elepülés esetén
legalá bb 300 választópolgár,
e) a 100 000-nél több lakosú t elepü lés eset én legalább 500 vá laszt ópolgá r
j elöltnek ajánlott.

A köz po nti névjegyzék 2019. auguszt us 7. napi adata i alapj án KŐRÖSTETÉTLEN
t e le pülése n a vá lasztópolgárok szá m a 662 fő vo lt.

