Szendrői Helyi Választási Iroda Vezetője
HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 307/E. § (1) bekezdése (a továbbiakban: Ve.)által megállapított feladat- és
hatáskörömben eljárva, Szendrő városban a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. évi általános választása során az egyéni listás, valamint a
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a 9/2014./VIII.18./ határozatommal
a következők szerint állapítottam meg:
- egyéni listás (települési önkormányzati képviselő) jelölt állításhoz
szükséges érvényes ajánlások száma: 32 db;
- polgármesterjelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások száma: 94 db.
Határozatom a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a www.szendro.hu
honlapon közzétételre került.
A Ve. rendelkezései értelmében jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független
jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a választási irodától
igényelheti. 2014. augusztus 25-e a legkorábbi időpont, amikor az igényelt ajánlóíveket át
lehet adni. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak
egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni, legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16:00
óráig a Helyi Választási Bizottságnál. Az ajánlásokat a választási iroda ellenőrzi. A Helyi
Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet, – legkésőbb a
bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.”
Szendrő, 2014. augusztus 18.
Dr. Istenes Ibolya sk.
HVI vezető
A hirdetmény és a 9/2014/VIII.18. sz. határozat megtekinthető Szendrői Közös
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

Szendrői Helyi Választási Iroda Vezetője
HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 307/E. § (1) bekezdése (a továbbiakban: Ve.)által megállapított feladat- és
hatáskörömben eljárva, Szuhogy községben a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. évi általános választása során az egyéni listás, valamint a
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a 10/2014./VIII.18./
határozatommal a következők szerint állapítottam meg:
- egyéni listás (települési önkormányzati képviselő) jelölt állításhoz
szükséges érvényes ajánlások száma: 10 db;
- polgármesterjelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások száma: 29 db.
Határozatom
a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szuhogyi kirendeltségének
hirdetőtábláján és a www.szendro.hu honlapon közzétételre került.
A Ve. rendelkezései értelmében jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független
jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a választási irodától
igényelheti. 2014. augusztus 25-e a legkorábbi időpont, amikor az igényelt ajánlóíveket át
lehet adni. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak
egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni, legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16:00
óráig a Helyi Választási Bizottságnál. Az ajánlásokat a választási iroda ellenőrzi. A Helyi
Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet, – legkésőbb a
bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.”
Szendrő, 2014. augusztus 18.
Dr. Istenes Ibolya sk.
HVI vezető
A hirdetmény és a 10/2014/VIII.18. sz. határozat megtekinthető Szendrői Közös
Önkormányzati Hivatal Szuhogyi kirendeltségének hirdetőtábláján.

Szendrői Helyi Választási Iroda Vezetője
HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 307/E. § (1) bekezdése (a továbbiakban: Ve.)által megállapított feladat- és
hatáskörömben eljárva, Galvács községben a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. évi általános választása során az egyéni listás, valamint a
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a 11/2014./VIII.18./
határozatommal a következők szerint állapítottam meg:
- egyéni listás (települési önkormányzati képviselő) jelölt állításhoz
szükséges érvényes ajánlások száma: 1 db;
- polgármesterjelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások száma: 3 db.
Határozatom a Galvácsi Faluház hirdetőtábláján és a www.szendro.hu honlapon közzétételre
került.
A Ve. rendelkezései értelmében jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független
jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a választási irodától
igényelheti. 2014. augusztus 25-e a legkorábbi időpont, amikor az igényelt ajánlóíveket át
lehet adni. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak
egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni, legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16:00
óráig a Helyi Választási Bizottságnál. Az ajánlásokat a választási iroda ellenőrzi. A Helyi
Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet, – legkésőbb a
bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.”
Szendrő, 2014. augusztus 18.
Dr. Istenes Ibolya sk.
HVI vezető
A hirdetmény és a 11/2014/VIII.18. sz. határozat megtekinthető a Galvács Faluház
hirdetőtábláján.

