
A GYÖMRőI Hrlvl vÁnszrÁsl lnoon vrzerőlÉrurr
rözleruÉrvve

A vá|asztási e|járásró| szó|ó 2013. évi XXXV|. t örvény 307/E.5 (1) bekezdésében
fog|a|t jogkör ömben megá|lapítom, hogy Gyömrő telepÜ|ésen

Polgármesterjelölt á I l ításá ho z 3oo fő

l.sz. egyéni választókerüIeti jelöIt állításához L7 fő
Z.sz. egyéni választókerületi je|ö|t állításához L7 fő
3. sz. egyéni választókerüIetije|ö!t á!!ításához L7 fő
4. sz. egyéni választókerületijelölt állításához L7 tő
5. sz. egyéni vá|asztókerÜ|etije!ölt ál!ításához L7 tő
6. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához L7 fő
7. sz. egyéni választókerületi jelölt ál|ításához L7 fő
8. sz. egyéni választókerületi jelö|t áltításához L7 tő

választópo|gá r ajá n |ása szükséges.

A vá|asztási e|járásró| szó|ó 20t3, évi XXXV|. t örvény 3O7/E.5 szerint,,(1) Az
egyéni | istás és az egyéni vá|asztókerület i  je| ö|t, va|amint a po|gármesterje|ö l t
á||ításához szükséges aján|ások számát a he|yi választási iroda vezetője, a
főpo|gármester-je|ö l t ,  va|amint a megyei l ista ál|ításához szükséges aján|ások
számát a terÜ|eti vá|asztási iroda vezetője á||apÍtja meg szavazást mege|őző
ötven nyo|cad ik na pot követő mu nkanapon.
(2) A szükséges ajánlások számának megá||apításakor a vá|asztópo|gárok
számát a központi névjegyzéknek a szavazást mege|őző ötvennyolcadik napi
adatai alapján ke|| megá||apítani.
(3) A szükséges aján|ások számát egész számra felfelé kerekítve ke||
megá||apítani., ,

A he|yi önkormányzati képvise|ők és po|gármesterek vá|asztásáró| szó|ó 2010'
évi L. tv. 9. 5 (1), (3) bekezdése szerint ,,Egyéni I istás, iI letve egyéni
választókerület i  képvise|ője|ö|t dZ, akit az adott vá|asztókerÜlet
vá |asztópo|gá ra i  na k lega |á bb t%-a je|ö|tnek ajá n |ott.

(3) Po|gármesterje|ö|t az, akit



a) a 10 000 Vagy anná| kevesebb lakosú telepü|és választópolgárainak
legaIább 3Yo.a,

b) a 1.0 000 lakost meghaladó, de 100 000 Vagy anná! kevesebb |akosú
te|epülés esetén |ega|ább 300 válas ztőpo|gár,

c) a t00 000-néI több lakosú település esetén |egalább 500 választópolgár
jel ö l tnek ajánlott.

A központi névjegyzék 20t4. augusztus 15. napi adatai a|apján Gyömrő
telepü|ésen a választópolgárok száma L3266 fő vo|t.

Gyömrő, 2ot4. augusztus 18.
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