
A cEGLfD vARos HELYI VALAszTAsI IRoDA vEzET6JENEK
KdzLEMENYE

A v6laszt6si eljiir6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXV|. tiirv6ny 307/E. S (1) bekezd6s6ben foglatt
jogkdriimben meg6llapitom, hogy CEGLED telepi.it6sen

Pof girmesterjelitlt illtesehoz 300 16

1. sz. egy6ni v6laszt6keriiteti jeliitt 6llitds{hoz 30f6
2. sz. egydni vilaszt6keriileti iela t 6 itiisihoz 34 f6
3. sz. egy6ni vilaszt6keriileti jel6tt iittatdsChoz 28 f6
4. sz. egy6ni v6laszt6keriile jettitt ii ftdsdhoz 34 f6
5. sz. egy€ni vd laszt6kerii leti jetiilt illitdsdhoz 29 f6
6. sz. egy6ni vSlaszt6ker0leti jeliilt iitlitisrhoz 32 f6
7. sz. egy6ni v6laszt6keriileti jelatlt lltitdsdhoz 3, f6
8. sz. egy6ni vdlaszt6ker0leti iettttt dllitiisiihoz 26f6
9. sz. egy6ni vilaszt6keriileti jelitlt d itdsiihoz .?2 f6
10. sz. egydni v6laszt6keri.ileti jeliilt dttitdsehoz 32 t6

vdlaszt6polgdr ajdnlisa sziiks6ges.

A v6lasztdsi e|jiiriisr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrv6ny 307/E. 5 szerint,,{1) Az egyeni listiis 6s
az egy6ni v6laszt6kerii leti jel6lt valamint a polgdrmesterjel6lt i i l l i t i isihoz sz0ks6ges
aj6n16sok szdmit a helyivillasztiisi iroda vezet6je, a f6polgdrmester-jel6lt, valamint a megyei
lista 6llitdsdhoz sziiksdges ajdnldsok szdmdt a teriileti v6laszt6si iroda vezet6je iillapitja meg
szavaz6st mege1626 dtvennyolcadik napot kijvet6 munkanapon.
(2) A sztiks6ges ajdnldsok szdm6nak megil lapitdsakor a vdlasztr5polgdrok szimdt a kdzponti
ndvjegyz6knek a szavazdst megel6z6 iitvennyolcadik napi adatai alapidn kell megiillapitani.
{3) A sziikseges ajiinliisok sz6m5t eg6sz szdmra felfel6 kerekitve kell meg6llapitani.,,

A helyi dnkormdnyzati k6pvisel6k 6s polgiirmesterek v6lasztesd16l sz6l6 2010. 6vi L. tv. 9. S
(1), (3) bekezd6se szerint,,EBy6ni listils, illetve egyeni vdlaszt6keriiteti k6pvisel6jetijtt az, akit
az adott vdlaszt6keriilet vdlaszt6polgdrainak legalibb 1%-a jeldltnek aj6nlott.

(3) Polgdrmesterjelitlt az, akit
o,l a 10 000 vagy ann6l kevesebb lakosi telepi.il6s vilaszt6polg6rainak legaliibb 3%-a,
b/ a 10 000 lakost meghalad6, de 100 000 vagy ann6l kevesebb lakosi telepiil6s eset6n

legaliibb 300 viilasztdpolgiir,
c,/ a 100 000-ndl tdbb lakosi telepijl6s eset6n legatiibb 500 viilaszt6polgiir

jel6ltnek ajinlott.

A kdzponti n€vjegyz6k 2014. augusztus 15. napi adatai
vilaszt6po196rok szima 30 199 f6 volt.

alafjiil 
:cEG-tED telepi.il6sen a

i ! ,_-, Dr. Di6sgy6riBitta


