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Határozat
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Polgár településen az egyéni listás jelölt és a
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:
Polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma:

198 db.

Egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma:

66 db.

Elrendelem határozatom közzétételét a Polgári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
valamint Polgár Város Önkormányzat honlapján.
E határozat ellen kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási
eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a
központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be a Helyi
Választási Bizottsághoz. A kifogást a Helyi Választási Bizottság (4090 Polgár, Barankovics
tér 5., fax: 52/391-455) elnökéhez kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb a sérelmezett
jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik nap 16.00 óráig megérkezzen.

Indokolás
A Ve. 307/E. § (1)-(3) bekezdései alapján az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt
állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg
szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon. A szükséges ajánlások
számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást
megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani. A névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma 2014. augusztus 15-én 6587 fő. A szükséges ajánlások számát egész
számra felfelé kerekítve kell megállapítani.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
Ugyanezen paragrafus (3) bekezdésének a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000
vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
Határozatom ellen a kifogás lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja, melyet Ve. 209. § (1)
bekezdése alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottság bírál el.
Polgár, 2014. augusztus 18.
dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző
HVI vezető

