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Tárgy: A 2019. október l3-ra kitűzött
önkormányzati képviselők és

polgármesterek általános választásén az
egyéni listás képviselő és a polgármester
jelöltállításhoz szükséges ajánlások
megállapítása

HATÁROZAT

A Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljarásról szóló 2013. évi XXXVI. tÖrvénY

1a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormanyzati képviselők és

polgármesterek választásról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (1) bekezdésében és a 9.§ (3)

Üekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek 2o19. október 13. napjára kitűzött általános választásán az egyéni listás

tépviselőjelölt, valamint a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a

köiponti névjegyzékben 2019. augusztus 7-én szereplő választópolgárok adatai a|aPján az

alábbiakban állapítom meg:

Eryéni listás képviselőjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 3

Polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 8

Hatérozatom ellen akőzzétételt követően, 3 napon belül 2019. auguszfus 1l-én 16.00 Óráig

lehet kifogást benyújtani, melyet a Helyi Választási hoda Vezetőjéhez (3800 SzikszÓ, Kálvin
tér 1., e-áail: titkar@szikszo.hu, telefon: 461596-449, fax: 461596-2ll), de a Nagykinizsi

Helyi Választási nizóttságnak címezve kell benyújtani, (benyujtás címe: 3844 Nagykinizs,

Szent Erzsébet tér l.)

A hataridő jogvesztő. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelÖlését, a

jogszabályre.tei bizonltékait, a kifogás benyujtójanak nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a

ia[címétőj (székhelyéiot; .tte. - postai értesítési címét, a kifogás benyujtójának személYi

azonosítóját, itt"t"é ha külfoldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező

választópólgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgánságát igazo|Ő

okiratanak iípusát és számát vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági

nyilvantartás|a vételi számát. Á tifogas nrta|mazhatja benyujtójanak, illetve kézbesítési

megbízottj anak nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.



INDOKOLÁS

A Ve. 307/E, § (1) bekezdése szerint az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt
ál|itásához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a
szavazást megelőző 66. napon. 

^ 
(2) bekezdés szerint a szükséges ajánlások számának

megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző
67. napi adatai alapjan kell megállapítani. A (3) bekezdés szerint a szükséges ajanlások
számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljarási határidőinek és határnapjainak megá|lapításáról szóló 19l20l9.(VII.29.) IM
rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint ,,Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt,
valamint a polgármesterjejölt állításához szükséges ajanlások számát a helyi választási iroda
vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások
számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án."(Ve. 307/E.§
(l) bek.),

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 20l0. évi L. törvény
(a továbbiakban: Öjtv.; 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település egyéni
listás választási rends zerben egy v álasztókerületet alkot.

Az Öitv. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt M) akit az adott
választókerület választópolgarainak legalább l Yo-a jelöltnek ajánlott. A (3) bekezdés a)
pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a l0 000 vagy annál kevesebb lakosú település
választópolgárainak legalább 3 %o-ajelöltnek ajanlott.

A fenti szabályt követően a központi névjegyzék adatai alapján (Nagykinizs község
választópolgarainak száma20l9. augusztus 7-énanévjegyzéken:256 fő.) állapítottam meg az
egyéni listás képviselőjelölt és polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát.

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)
307/E.§ - ában és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 9.§ (1) bekezdésében és a 9,§ (3) bekezdés a) pontjában, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13, napjára kittizött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításaról szóló l9l20l9. (VII.29.) IM rendelet
20.§ (l) bekezdésén alapszik.

A határozat elleni kifogás benyújtására a Ve. 208-210. § ad lehetőséget.

Szikszó, 2019. augusztus 8.
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