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A Helyi YáIaszÍási Bizottság Péringer Miklós Zánka,Ifjúság u.
10. sz. a|atti lakos polgármester jelölt nyilvántartásba vétele
tár gy áb an me gho zta a kö vetkező

Határozatotz

Zánka Község Helyi YáIasztásiBizottsága Péringer Miklós 8251
Zánka, Ifiúság u. 10. ,szám alatti lakos társadalmi megbizatásu,
fliggetlen polgármester jelöltet 44 db érvényes ajánlás alapján
nyilvántartásba veszi.
A váIasztási bizottság első fokú hatátozata ellen a központi
névjegyzékben szereplő vá|asztőpolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az úgyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
Nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkonyvbe foglalt döntés, a
másodfokon eljáró vá|asztási bizottság által hozott hatátozat,
valamint a Nemzeti Választási Bizottság hatétrozata ellen.

Indokolás

Péringer Miklós 2014. augusztus 29. napján kérte társadalmi
megbízatásu, fiiggetlen polgármester jelöItként nyilvántartásba
vételét.
A Helyi Yálasztási Bizottság megállapította, hogy Péringer Miklós
nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támaszÍott
követelményeknek megfelel. Péringer Miklós polgármester jelöltre
leadott 46 db ajánlásból 44 db érvényes, elfogadható. A helyi
cinkormányzati képviselők és polgármesterek választásárőI sző|ő
2OIO. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. $ (3) bekezdés a)
pontjában foglaltak alapján polgármester jelölt az, akit a 10 000
vagy annál kevesebb lakosú település választőpolgárainak legalább
3Yo-a jelöItnek ajánlott. Péringer Miklós Zánka község 1. sz.
választókerületében indul j elöltként' ahol a település névj egyzékben
szereplő 886 fő választópolgárra figyelemmela szükséges érvényes
ajánlások száma27 db.
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A határozat a választási eljárásról szőIo 2013. évi C. torvény (a
továbbiakba: Ve.) 46.$' a 306. $-ában, a307lE $, továbbá azÖvjt.
3-4, valarrtint 9. $-ában foglaltakon alapul. A jogorvoslatról való
tájékoztatás a Ve. 22t. s (1) és (2)bekezdésén alapul.

K.m.f.
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