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Sajobabony Varos Helyi Valasztasi Iroda Vezetojekent a valasztasi eljarasrol szolo 2013. evi 
XXXVI . torveny 307/E.§ (1) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, a helyi 
onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasarol szolo 2010. evi L. torveny 9.§ (1) 
es (3) bekezdese figyelembe vetelevel a 2014. oktober 12. napjara kitiizott helyi 
onkormanyzati kepviselo- es polgarmesterek altalanos valasztasan az egyeni listas, valamint a 
polgarmesterjelolt allitashoz sziikseges ajanlasok szamat az alabbiakban hatarozom meg: 

2014. augusztus 15. napjan a kozponti nevjegyzekben szereplo valasztopolgarok szama: 
2272 fo, melynek alapjan 

a polgarmester jeloleshez a valasztopolgarok 3%-a, azaz 69 fo ajanlasa, 
az egyeni listas jelolt jelolesehez a valasztopolgarok 1%-a, azaz 23 fo ajanlasa sztikseges. 

Elrendelem a hatarozat Sajobabony Varos Onkormanyzat hivatalos honlapjan 
(www.saiobabonv.hii), valamint a Sajobabonyi Polgarmesteri Hivatal hirdetotablajan 15 napra 
torteno kozzetetelet. 

Hatarozatom ellen illetekmentes kifogas nyujthato be Sajobabony Varos Helyi Valasztasi 
Bizottsagahoz (3792 Sajobabony, Bocskai ut 2.) A kifogas benyujtasa ligy kell megtenni, 
hogy legkesobb a megtamadott hatarozat meghozatalatol szamitott harmadik napon 
megerkezzen a Helyi Valasztasi Bizottsaghoz. 
A benyujtasra megallapitott hatarozat jogveszto, az a hatarido utolso napjan 16 orakor lejar. 
A hatarido szamitasa naptari napokban tortenik. 
A kifogast irasban - szemelyesen, levelben, telefaxon vagy elektronikus levelben eljuttatva -
lehet benyujtani. 
A kifogasnak tartalmaznia kell a jogszabalysertes megjeloleset, a jogszabalysertes 
bizonyitekait, a kifogas benyujtojanak nevet, lakcimet (szekhelyet) es- ha lakcimetol 
(szekhelyetol) elter - postal ertesitesi cimet, a kifogas benyujtojanak szemelyi azonositojat, 
illetve, ha kiilfoldon elo, magyarorszagi lakcimmel nem rendelkezo valasztopolgar nem 
rendelkezik szemelyi azonositoval, magyar allampolgarsagat igazolo okiratanak tipusat es 
szamat , vagy jelolo szervezet vagy mas szervezet eseteben birosagi nyilvantartasba-veteli 
szamat. A kifogas tartalmazhatja benyujtojanak telefaxszamat vagy elektronikus levelcimet, 
illetve kezbesitesi megbizottjanak nevet es telefaxszamat vagy elektronikus levelcimet. 

Indokolas 

A helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasarol szolo 2010. evi L. torveny 
9.§ (1) bekezdese alapjan - egyeni listas, illetve egyeni vdlasztokeriileti kepviselojelolt az, 
akit az adott vdlasztokeriilet vdlasztopolgdrainak legaldbb I %-a jeldltnek ajdnlott -. 
Fenti torveny (3) bekezdese alapjan - polgdrmesterjelolt az, akit a 10 000 vagy anndl 
kevesebb lakosii teleptiles vdlasztopolgdrainak legaldbb 3 %-a jeldltnek ajdnlott-. 
Sajobabony Varosban a kozponti nevjegyzek szerint a valasztopolgarok szama 2272 fo, igy a 
polgarmesterjelolt, valamint egyeni listas jelolt allitasahoz sziikseges ajanlasok szamanak 
meghatarozasarol a rendelkezo reszben foglaltak szerint dontottem. 
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A hatarozatot a Valasztasi eljarasrol szolo 2013. evi XXXVI . torveny (tovabbiakban: Ve.) 
307/E § alapjan hoztam meg. 

A jogorvoslatrol szolo tajekoztatas a Ve. 208. § (1) bekezdes, 210. § es a 212. §-on alapszik. 

A fellebbezes illetekmentesseget az illetekekrol szolo 1990. evi XCIII . torveny 33. § (2) 
bekezdesenek 1. pontja biztositja. 

Sajobabony, 2014. augusztus 18. 

Zaradek: a 4/2014. (VII.24.) K I M rendelet 7.§. (1) bekezdes c.) pontja alapjan a hatarozat a 
mai napon kozzetetelre kerult. 


