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Tárgy: Egyéni listás jelölté és polgármesterjelölt
állításához szükséges ajánlások számának megállapítása
HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI.törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján Milota településen
- az egyéni listás jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát: 8 főben,
- a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát: 22 főben
állapítom meg.
Elrendelem a határozat Milota község Önkormányzat honlapján (www.milota.hu), valamint az
önkormányzat hirdetőtábláján történő közzétételét.
A határozat ellen - jogszabálysértésre hivatkozással - kifogás nyújtható be a helyi választási
bizottsághoz (4948 Milota, Vörösmarty u. 104..) legkésőbb a határozat közzétételétől számított
harmadik nap 16 óráig. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kifogás illetékmentes. A kifogásnak
tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a benyújtójának személyi azonosítóját, vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának faxszámát, elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és faxszámát, elektronikus levélcímét.
INDOKOLÁS
A Ve. 307/E. §-a alapján:
“307/E. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt
állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt,
valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda
vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.
(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi
névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani.
(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.október 12.napjára kitűzött választása
eljárási hatásidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 16.
§-a alapján:

“16. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt
állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt,
valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda
vezetője állapítja meg 2014.augusztus 18-ig. [Ve. 306/E. § (1) bekezdés]
(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi
névjegyzéknek a 2014.augusztus 15-i adatai alapján kell megállapítani. [Ve. 307/E. § (2)
bekezdés]
2014.augusztus 15.napján Milota
választópolgárok száma: 728 fő.

település

a

központi

névjegyzékben

szereplő

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L.törvény 9. §
(1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján:
“9. § (1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
(3) Polgármesterjelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a
… jelöltnek ajánlott.”
Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A határozatot a Ve. 307/E. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva hoztam meg.
A kifogás benyújtására a Ve. 208-209. §-a ad lehetőséget.
Az illetékmentességét az illetékekről szóló 1990.évi XCIII.törvény 33. § (2) bekezdés 1.pontja
biztosítja.
Tiszakóród, 2014.augusztus 18.

Simon Blanka
HVI-vezető
Közzétételi záradék:
A határozat a mai napon közzétételre került.
Milota, 2014.augusztus 18.
Simon Blanka
HVI-vezető

