A Helyi Választási lroda vezetőjének közleménye
A

váIasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307lE. §-ában foglalt
jogkörömben eljárva megállapítom, hogy a helyi önkormányzatí képviselŐk és
polgármesterek 20 19 . október 1 3 . napj ár a kiűzőtt v áIasztásán
Rédics településen

-a

polgármesterjelölt állításához legalább

24 fő

választópolgár

ajánlása szükséges,

- az egyéni listás

képviselőjelölt állításához legalább

8

fő

választópolgár ajánlása szükséges.

Aválasztási eljárásról szőtő 2013. évi XXXVI. törvény 307lE. §_a szerint:
egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt
á|Iításához szükséges ajánlások szítmát a helyi választási iroda vezetője, a
fopolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a
teititeti vá|asztási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik

1. Az

napon.

szükséges ajánlások számának megállapításakor a vá|asztőpolgárok számát a
központi iévjegyzékneka szavazást megeIőző hatvanhetedik napi adatai alapjan kell

2. A
3.

megállapítani.
a Útit<séges ajánlások szétmátegész számrafelfelé kerekítve kell megállapítani,

A helyi önkormányzati képviselők

.
.

és polgármesterek választásáról szőIő 2010. évi L. törvény

9. § (3) bekezdés a)pontja szerint: Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy awáI
kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott,
9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akít az adott választókerÜlet
vál asztópo l gárainak le galább IYo - a j elöltnek aj ánl ott.

2019. augusztus
768 fő.

7. napjan Rédics településen a névjegyzékbena választőpolgárok

Rédics, 2019. augusztus 8.

száma:

A Helyi Válas ztási Iroda vezetőjének közleménye
váIasztási eljárásról szóló 2OI3. évi XXXU. törvény 307lE. §-ában foglalt
jogkörömben eljárva megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselÖk és
p o g árme sterek 20 I 9 . októb er I 3 . napj ár a kitűzőtt v áIasztásén

A

1

Baglad településen

- a

polgármesterjelött áttításához legalább

2 fő

választóPolgár

ajánlása szükséges,

- az egyéni listás

választóp olgár

aj

képviselőjetött ál/rításához legatább

1

fő

ánlása szükséges.

A választási eljárásról szőIő 2013. évi XXXVI. törvény 307lE. §-a szerint:
egyéní|istás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelÖlt
helyi választási iroda vezetője, a
állitásához szükséges ajánlások számát
főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a
teitileti váIasztási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik

1, Az

a

napon.

szükséges ajánlások számának megá|Iapításakor a váIasztőpolgárok számát a
központi névj egyzékn ek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell

2. A

megállapítani.
Útitséges ajánlások száméú.egész számra felfelé kerekítve kell megállaPitani.

3. e

A helyi önkormányzati képviselők

.
.

9. § (3) bekezdós

és polgármesterek választásárÓl

a) pontja szerint: Polgármesterjelölt

szÓlÓ

2010. évi L. tÖrvénY

az, akít a 10 000 vagy annál

jelöltnek ajánlott,
kevesebb lakosú telep-tilésválasztópolgárainak legalább 3o/o-a
9. § (1) bekezdése alápján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerÜlet
választópolgárainak le galább 1 %-a j elöltnek aj ánlott,

száma:
20Ig. augusztus 7. napján Baglad településen a névjegyzékbena váIasztőPolgárok
37 fő.

Rédics, 2019. augusztus 8.
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A Hetyi válas ztási lroda

v ezetőjének

közleménye

választási eljárásról szóló 20t3. évi XXXVI. törvény 307lE. §-ában foglalt
jogkörömben dárva megállapítom, hogy a helyi önkormányzatí képviselŐk és
p o1 gárm e sterek 20 I 9 . o któb er I 3 . napj ár a kitűzött v áIasztásán

A

Belsősúrd településen

_ a polgármesterjelölt átlításához tegalább 3 ÍŐ választópolgár
ajánlása szükséges,

- az egyéni listás

képviselőjelölt á|tításához legalább

1

fő

választópolgár ajánlása szükséges.

A választási etjárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény 307lE.

§_a szerint:

egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelÖlt
helyi választási iroda vezetője, a
ál|ításához szükséges a.lanasot számát
számát a
főpolgármester-jelöit, valámint a megyei lista állításához szükséges ajanlások
váIasztásí ír|oda vezetője i\|apítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik

1. Az

a

területi
napon.

a
szükséges ajánlás ok számának megállapításakor a váIasztőpolgárok számát
kell
alaPjan
adatai
központi ievie[yzeunek a szavazást megelőző hatvatthetedik napi

2, A
3,

megállapítani.
a Útikseges ajánlások számát egész szálmrafelfelé kerekítve kell megállaPÍtani.

A helyi önkormányzati képviselők

.
.

és polgármesterek választásaról

szÓlÓ

2010. évi L. tÖrvénY

vagy anná|
9. § (3) bekezdés a) pontj a szerint: Polgármesterjelölt az, akit a 10 000
jeIöltnek ajánlott,
kevesebb lakosú teteptles váIasztőpo\gárainak legalább 3%-a
adott választókerÜlet
9. (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az
§

választóp

o

1

gárainak

te

galább l%o-a j elöltnek

aj

ánlott,

a választőPolgárok száma"
20Ig. augusztus 7. napján Belsősárd településen a névjegyzékben
90 fő.

Rédics, 2019. augusztus 8.
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A Helyi válas ztási Iroda vezetőjének közleménye
váIasztásí eljérásról szóló 2OI3. évi XXXVI. törvény 307lE. §-ában foglalt
jogkörömben et3arva megállapítom, hogy a helyi önkormányzaíi képviselők és
v áIasúás án
p o1 gar-. sterek 20 t 9 . októb er I 3 . napj ár a kitűzött

A

Bödehdza településen

_ a polgármesterjelölt áttításához legalább 2 fő

választóPolgár

ajánlása szükségeso

_ az egyéni listás
v álasztőpolgá

r

aj

képviselőjelölt állításához legalább

1

fő

ánlása szüksé ges,

A választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény 307lE.

§_a szerint:

polgármesterjelÖlt
egyéni 1istás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a
helyi választási iroda vezetője, a
áIlításához szükséges alantasot számát
ajánlások számát a
főpolgármester-jel<iTt, valámint a megyei lista állításához szükséges
iroda vezetöje áiiapítja meg szavazást megelŐző hatvanhatodik

1. Az

a

területi választási
napon.

számát a
szükséges ajánlások számának megállapításakor a vá|asztőpolgárok
adatai alaPján kell
központi névje§yzéknek a szavazást megelOZO hatvanhetedik napi

2. A
3.

megállapítani.
A szükséges ajanlások számát egész számrafelfelé kerekítve kell megállaPÍtani,

A helyi önkormányzati képviselők

.
.

és polgármesterek választásarÓl

szÓlÓ

2010. évi L. tÖrvénY

a 10 000 vagy annál
9. § (3) bekezdés a) pontja szerint: PolgármestedelÖlt az, akít
jelŐItnek
ajánlott,
kevesebb 1akosú teteptiles választópolgárainak legalább 3%-a
választókerÜlet
adott
az
akit
9. (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az,
§

uaüsriopol gárainak

2019. augusztus
39 fő.

le gal

ább 1 %_a j elö ltnek

aj

ánlott.

7. napjánBödeháza településen a névjegyzékben a váIaszíőpolgárok

Rédics, 2019. augusztus 8.
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száma:

A Helyi válas ztási lroda vezetőjének közleménye
váLasztási eljárásról szóló 2OI3. évi XXXVI. törvény 307lE §-ában foglalt
jogkörömuen ajarva megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és
v áIasztásán
p o'Í ga... sterek 20 9 . o któb er 1 3 . napj ár a kitűzött

A

1,

Gdb orj únháza telep ülésen

_ a polgármesterjelött átlításához legalább 2 ÍŐ választóPolgár
ajánlása szükséges,

_

egyéni listás képviselőjelölt áltításához legalább

^z
ajánlása szükséges,
választópolgár

1

fő

Aválasztási eljárásról szőlő2013. évi XXXVI. törvény 307lE. §_a szerint:
egyéni 1istás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelÖlt
helyi váIasztási iroda vezetője, a
áItitásához szükséges a.lanasot számát
qánlások számát a
főpolgármester-jelöit, valámint a megyei lista állításához szükséges
területi váIasztási iroda vezetője áiiapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik
napon.
a
szükséges ajánlások számának megállapításakor a választőpolgárok szétmát
alaPján kell
központi névje§yzéknek a szavazást me-gelőző hatvanltetedik napi adatai
megállapítani.
e Útikseges ajánlások számát egész számrafelfelé kerekítve kell megállaPÍtanÍ,

1. Az

a

2. A
3.

A helyi önkormányzati képviselők

.
.

és polgármesterek választásárÓl

szŐIŐ 2010.

évi L. tÖrvénY

000 vagY annáI
9. § (3) bekezdés a) pontja szerint: Polgármesterjelölt az, akit a 10
ajánlott,
kevesebb lakosú tetóptles választópolgéraínaklegalább 3%-ajelöItnek
9, § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az,akitazadottválasztókerÜlet
váias ztóp

o

1

gárainak

le g

al

ább l oÁ - a j elöItnek

aj

ánl ott,

választópolgarok
20í9. augusztus 7. napján Gáborjánháza települéSen a névjegyzékben a
száma:6I fő.

Rédics, 2019. augusztus 8.
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A Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
váIasztási e\járásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307lE. §-ában foglalt
jogkörömben dárva megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselŐk és
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött váIasztásán

A

Gosztola településen

-a

polgármesterjelölt á||ításához legalább

2 ÍŐ választóPolgár

ajánlása szükséges,

- az egyéni listás

választópolgár

aj

képviselőjelölt áltításához legalább

1

fő

ánlása szükséges.

A választási e§árásról szőIő 2013. évi XXXVI. törvény 307lE. §-a szerint:
egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelÖlt
helyi váIasztási iroda vezetője, a
ál1ításához szükséges ajánlások számát
fopolgármester-jelöit, valamint a megyei lista állításához szükséges qánlások számát a
teiiiteii választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelŐző hatvanhatodik

1. Az

a

napon.

szükséges ajánlások számának megállapításakor a vá|asztőpolgárok számát a
központi nev3e§yzetnek a szavazástmegelőző hatvanhetedik napi adatai alaPján kell

2. A
3.

megállapítani.
A sitikséges ajanlások számát egész számrafelfelé kerekítve kell megállaPÍtani.

A helyi önkormányzati képviselők

.
.

és polgármesterek választásarÓl

szÓlÓ

2010. évi L. tÖrvénY

9. § (3) bekezdés a) pontj a szerint: Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál
jelöItnek
ajánlott,
kevesebb lakosú teleptilés-választópolgáraínaklegalább 3Yo-a
9. § (1) bekezdése alápján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerÜlet
választópo garainak le gal ább toÁ- a j elöItnek aj ánl ott,
1

20Ig. augusztus
54 fő,

7

. napján Gosztola településen a névjegyzékben a váIasztőpolgárok

Rédics, 2019. augusztus 8.
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száma:

A Helyi válas ztási Iroda vezetőjének közleménye
váIasztási eljarásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307lE. §-ában foglalt
jogkörömben eljarva megállapítom, hogy a helyi önkormányzatí képviselők és
áLasilásán
p o1 ga.-. sterek 20 9 . o tr<tób er L 3 . nap1 ar a kitűzőtt v

A

1,

Külsősárd településen

_ a polgármesterjelölt á|lításához legalább 2 fő választópolgár
ajánlása szükséges,

_ az egyéni listás

képviselőjelölt áttitásához legalább

1

fő

választópolgár ajánlása szükséges.

A választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény 307lE.

§_a szerint:

egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelÖlt
helyi vá|asztási iroda vezetője, a
állitásához szükséges a;anasot szímát
számát a
főpolgármester-jelöTt, valámint a megyei lista állításához szükséges ajánlások
vátasztásí iroda vezetője áliapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik

1. Az

a

területi
napon,

a
szükséges ajánlások számának megállapításakor a választőpolgárok számát
kell
alaPján
központi névje§yzékn ek a szavazást megelőia havan\tetedik napi adatai

2. A
3.

megállapítani.
A szükséges ajánlások számát egész számtafelfelé kerekítve kell megállaPÍtani.

A helyi önkormanyzati képviselők

.
.

és polgármesterek választásaról

szÓlÓ

2010. évi L. tÖrvénY

vagy annáI
9. § (3) bekezdés a)pontja szerint: Polgarmesterjelölt az, akít a 10 000
jelÖItnek ajánlott,
kevesebb lakosú teteptites áIasztőpo\gárainak legalább 3%,a
"
adott választókerÜlet
9. § (1) bekezdése alápján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az
vaÜsziOpolgárainak legalább 1 %-a j elöltnek aj ánlott,

2OIg. augusztus

7

. napjánKülsősárd településen a névjegyzékben a váIasztőpolgárok

66 tő.

Rédics, 2019. augusztus 8,
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száma:

A Helyi Választási lroda vezetőjének közleménye
váIasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307lE §-ában foglalt
jogkörömben eljárva megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és
p o g árme sterek 20 I 9 . októb er I 3 . napj étra kitűzött v áIasúásán

A

1

Lendvadedes íelep ülésen

- a

polgármesterjelött
ajánlása szükséges,

- az egyéni listás

á|tításához legalább

1 fő

választópolgár

képviselőjelölt állításához legalább

1 íő

választópolgár ajánlása szükséges.

A

választási eljárásról szőIő 2013. évi XXXVL törvény 307lE. §_a szerint:

1. Az

egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelÖlt

áIlításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a
főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához sztikséges ajánlások számát a
teitileti váIasztási iroda vezetője áIlapitja meg szavazást mege\őző hatvanhatodik
napon.

szükséges ajánlások száminak megáIlapításakor a váIasztőpolgárok számáí, a
központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell

2. A
3.

megállapítani.
A szükséges ajánlások számát egész számta felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők

.
.

és polgármesterek választásáról szőlő

20t0. évi L. tÖrvénY

9. § (3) bekezdés a) pontja szerint: Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy awtáI
garainak le galabb 3%o - a j elöItnek aj ánlott,
9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akít az adoííválasztókerÜlet
választópol garainak le galább 1% - a j elöItnek aj ánl ott,
keve sebb lako sú teleptilé s választópo

2019. augusztus
száma:26 fő,

7.

1

napján Lendvadedes településen a névjegyzékben a választóPolgarok

Rédics, 2019. augusztus 8.
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A Helyi Választási lroda vezetőjének közleménye
A

választási eljarásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307lE. §-ában foglalt
jogkörömben eljárva megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselŐk és
p o gárm e sterek 20 I 9 . o któb er 1 3 . napj ár a kitűzött v áIasztás án
1

L e n dv aj

a

kabfa

-a

te

l ep

ül és en

polgármesterjelölt á|lításához legalább

2 fő

választóPolgár

ajánlása szükséges,

- az egyéni listás
v

álasztőpolgár

aj

képviselőjelölt át|ításához legalább

Í

fő

ánlása szükséges.

Avá|asztási eljarásról szőIó 2013, évi XXXVI. törvény 307lE. §-a szerint:

1. Az

egyénílistás és az egyéníválasztókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt

áIlításához sztikséges ajanlások számát a helyi vá|asztási iroda vezetője, a
főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a
teruleii váIasztásí iroda vezetője áI\apitja meg szavazást megelŐző hatvanhatodik
napon,

szükséges ajánlások számának megállapításakor a választőpolgarok számát a
központi ievje§yzekstek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell

2. A
3,

megállapítani.
e Útikseges ajánlások számát egész számrafelfelé kerekítve kell megállaPÍtani.

A helyi önkormányzati képviselők

.
.

és polgármesterek választásárŐI szőlő 20t0. évi L. tÖrvénY

9. § (3) bekezdés a) pontja szerint: Polgármesterjelölt az, akít a 10 000 vagY awÁl
j
kevesebb lako sú tel eptilés választópol g ár ainak le galább 3Yo- a e|öltnek aj ánlott,
9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselójelölt az, akitaz adott választókerÜlet
v áLasztőp ol gárainak e gal ább |oÁ - a j elöItnek aj anl ott,
1

2OI9. augusztus
száma:4I fő,

7.

napján Lendvajakabfa településen a névjegyzékben a választóPolgárok

Rédics, 2019. augusztus 8.
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A Helyi Vátasztási Iroda vezetőjének közleménye
A

váIasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307lE §-ában foglalt
jogkörömben eljárva megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselŐk és
p o g átm e st erek 20 t 9 . októb er I 3 . napj ár a kitűzött v áIasúásán
1

Resznek településen

- a

polgármesterjelölt

állitásához legalább

8 fő

választópolgár

ajánlása szükséges,

-

egyéni listás képviselőjelölt áltításához legalább

^z
választópolgár

Az

fő

ajánlása szükséges.

A választási eljárásról sző|ő 2013. évi XXXVI. törvény 307lE.
1.

3

§_a szerint:

egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt

áIlítáiahoz szükséges ajanlások számát

a helyi

választási iroda vezetője,

a

valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a
teititeii választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik
főpolgármester-jelölt,
napon.

szükséges ajánlások számának megállapításakor a váIasúőpolgárok száméú, a
központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvarűetedik napi adatai alapján kell

2.

A

a
J.

megállapítani.
e Útikseges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők

és polgármesterek választásáról szőIő 2010. évi L. törvény

9. § (3) bekezdés a) pontja szerint: Polgármesterjetölt az, akit a 10 000 vagy annál
kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöItnek ajánlott,
9. § (1) bekezdése alapjánegyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület
választópo gárainak le gal ább I%- a j elöltnek aj ánl ott.
1

2OI9. augusztus 7. napján Resznek településen anévjegyzékbenaválasztőpolgárok száma:

24I fő.

Rédics, 2019. augusztus 8.

A Hetyi Vátasztási Iroda vezetőjének közleménye
A

váIaszíási e\járásról szóló 20t3. évi XXXVI. torvény 307/E §-ában foglalt
jogkörömben eljárv a megál\apítom, hogy a helyi önkormányzati képviselŐk és
p o g árm e sterek 20 I 9 . októb e r I 3 . napj ár a kitűzött v áIasúásán
1

S zij árt

ó h

dza t el ep ül és en

- a

polgármesterjelölt

átlításához legalább

1 fő

választópolgár

ajánlása szükséges,

- az egyéni listás

választópolgár

aj

képviselőjetölt áltításához legalább

1

fő

ánlása szükséges.

A választási eljárásról szőIő 2013. évi XXXVI. törvény 307lE.

§_a szerint:

egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt
állításához szükséges ajánlások számát a helyi vá|asztási iroda vezetője, a
főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajanlások számát a
teitileti vá|asztási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik

1. Az

napon.

szükséges ajánlások számának megállapításakor a váIasztőpolgárok számát a
központi nev;e§yzeknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell

2. A
3.

megállapítani.
R Útit<séges ajánlások szárnát egész szétmrafelfelékerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők

.
.

2010. évi L. törvénY

és polgármesterek választásárőI szÓlÓ

9. § (3) bekezdés a) pontja szerint: Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál
kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3Yo-a jelöltnek ajánlott,
9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az,akitazadottválasztókerÜlet
választópolgárainak legalább 1 %-a j elöltnek aj ánlott.

2019. augusztus
száma:28 fő.

7.

napjén Szijartőháza településen

Rédics, 2019. augusztus 8.

a

névjegyzékben a választőpolgarok
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A Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
A

váIasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307lE. §-ában foglalt
jogkörömben eljárva megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és
p o g árme st erek 20 I 9 . o któb er l 3 . napj étra kiűzött v áIasúásán
1

Z al as zo mb utía t el ep ül

- a

és en

polgármesterjelölt

állításához legalább

2 fő

választópolgár

ajánlása szükségeso

- az egyéni listás

választópolgár

aj

képviselőjelölt át|ításához legalább

1

fő

ánlása szükséges.

A választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény 307lE. §-a szerint:
egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt
álLításához szükséges ajánlások száméú,a helyi váIasztási iroda vezetője, a
főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a
tertileii váIasztási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik

1. Az

napon.

2. A

szükséges ajánlások számának megállapításakor a választőpolgárok számát a
központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alaPjan kell
megállapítani.
siutseges ajanlások számát egész számrafelfelé kerekítve kell megállapítani.

3. e

A helyi önkormányzati képviselők

.
.

és polgármesterek válasáásáról

szóló 2010. évi L. tÖrvénY

9. § (3) bekezdés a) pontja szerint: Polgármesterjelölt az, aktt a 10 000 vagy

a;nnál

kevesebb lakosú település választópolgárainak legatább 3%-a jelöltnek ajánlott,
9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerÜlet
választópolgárainak legalább loÁ-a je|öItnek aj ánlott.

2019. augusztus
szétma:48 fő.

7. napján Zalaszombatfa településen a névjegyzékben a

Rédics, 2019. augusztus 8.
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