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HIRDETMÉNY 
 

Zsombó Nagyközség Helyi Választási Irodájának vezetőjeként, a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármester 2014. évi választásával kapcsolatban az alábbiakról 
tájékoztatom Zsombó Nagyközség Tisztelt Választópolgárait: 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi 
képvisel őjelölt  az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-
a jelöltnek ajánlott. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a 10 000 vagy annál 
kevesebb lakosú településen polgármesterjelölt  az lehet, akit a település 
választópolgárainak legalább 3%-a  jelöltnek ajánlott. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. §, 
valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára 
kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. 
(VII.24.) IM rendelet 16. § (1) bekezdése a helyi választási iroda feladataként előírja a 
polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához 
szükséges ajánlások számának közzétételét.  
 
A közzétett névjegyzék alapján megállapítom, hogy Zsombó Nagyközség 
választópolgárainak száma 2874 fő. 
A képviselőjelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 29 darab. 
A polgármesterjelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 87 darab. 
Az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én  vehetik át a jelölt-jelöltek, és 
legkésőbb 2014. szeptember 8-án  (hétfőn) 16 óráig  adhatják le a Helyi Választási Iroda 
Vezetőjénél (dr. Csúcs Áron jegyző) vagy a Helyi Választási Irodában (Zsombó, 
Alkotmány u. 3.). 
 
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Ve. 23. §-a alapján Zsombó 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a XX/2014. (VIII.15.) Kt. határozatával 
megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait. 
A HVB tagjai: 

• Bálint Gáborné 
• Dr. Bodáné dr. Bártfai Mária 
• Dr. Tenke András 

 
A HVB póttagjai: 

• Dr. Kovács Julianna 
• Dr. Faragó-Mészáros Vilmos 

 
A HVB elérhetősége: 
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3., Tel.: 62/595-551 
 
Zsombó, 2014. augusztus 18. 
 

 
dr. Csúcs Áron, jegyző 

a Helyi Választási Iroda vezetője 


