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Tárgy: Képviselő-jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának meghatározása 

 

H A T Á R O Z A T 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 307/E § (1) bekezdésében 

meghatározott hatáskörömben eljárva és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§-a figyelembe vételével Sajóecseg    településen a 

képviselő-jelölt  állításhoz szükséges ajánlások számát a következők szerint állapítom meg: 

Képviselő-jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma:  9 db 

A határozat ellen a Ve. 208.§-ában foglaltak alapján kifogást nyújthat be a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet.  

A kifogást a Ve. 307/P.§ (1) bekezdés b./ pontja értelmében Sajóecseg  község Helyi Választási 

Bizottsága bírálja el. 

A kifogást Sajóecseg    község Helyi Választási Bizottságához címezve a határozatot meghozó 

Sajókeresztúr község Helyi Választási Iroda Vezetőjénél személyesen, levélben, telefaxon vagy e-

mailben (cím: 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40. szám, fax: 46/527-280, e-mail: 

jegyzo@sajokeresztur.hu) kell benyújtani. 

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az jelen határozat közzétételétől (2019. augusztus 8.) számított 3 

napon belül, azaz legkésőbb 2019. augusztus 11. 16.00 óráig megérkezzen. 

A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a 

kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér postai 

értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 

magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát, számát vagy jelölő szervezet vagy más szervezet 

esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számot. 

 

I N D O K O L Á S 

A Ve. 307/E. §-a értelmében a képviselő-jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a helyi választási 

iroda vezetője állapítja meg  szavazást megelőző hatvanhatodik  napon. A szükséges ajánlások 

számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást 

megelőző 67. napi adatai alapján kell megállapítani. 

A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani. 
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény9.§ (3) 

bekezdés a.) pontja alapján képviselő-jelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település 

választó- polgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.  

 

Sajóecseg    településen a  központi  névjegyzékben a szavazást megelőző 67. napi 

választópolgárszám 873  fő, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint, ennek 1 %-ában, azaz 9 

főben állapítottam mega képviselő-jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát  a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (3) bekezdés 

a.)pontjára való figyelemmel. 

A döntés ellen igénybe vehető jogorvoslatot (kifogás)  aVe. 208.§-a biztosítja,  a kifogás 

benyújtásának szabályait a Ve. 209.§ (1) bekezdése és 212 §-a tartalmazza. 

 

A döntés a fenti jogszabályokon túl a Ve. 10 §-án, a határozat tartalma a Ve. 46. §-án alapul, a 

határozat nyilvánosságra hozatalára a Ve. 49.§ (2) bekezdése alapján kerül sor.  

Sajókeresztúr község Helyi Választási Irodája jelen határozatot Sajókeresztúr község hivatalos 

hirdetőtábláján, Sajóecseg község Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján,  valamint Sajókeresztúr 

község Önkormányzat hivatalos honlapján, Sajóecseg község Önkormányzat hivatalos honlapján  

nyilvánosságra hozza.  

 

Sajókeresztúr, 2019. augusztus 8. 

 

Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna 

HVI Vezető 

 

Záradék 

Határozat a mai napon közzétételre került. 

 

Sajókeresztúr, 2019. augusztus 8. 

 

 

Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna 

HVI Vezető 

 


