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számának megállapítása
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ajánlások

HATÁROZAT
A Szuhakállói Helyi Választási Iroda Vezetőjeként
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1)
bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva, a Szuhakállói Közös
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó társult településen, Vadna községben
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása során az egyéni
listás, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát, a következők szerint
állapítom meg:
− egyéni listás (települési önkormányzati képviselő) jelölt állításhoz szükséges érvényes
ajánlások száma: 6 db;
− polgármesterjelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások száma: 16 db.
Elrendelem a határozat Szuhakálló község Önkormányzata hivatalos honlapján
(www.szuhakallo.hu), Vadna község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.vadna.hu)
valamint a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal és a Vadna község Önkormányzata
hirdetőtábláin történő közzétételét.
Határozatom ellen kifogás nyújtható be. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás
elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Szuhakállói Helyi Választási Biztossághoz,
(3731 Szuhakálló Kossuth u.7.) mely mellett a Szuhakállói Helyi Választási Iroda működik.
Kifogást 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 kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet
benyújtani.
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
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
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A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1)
bekezdése értelmében, „Az egyéni listás …….., valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges
ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, ……………… vezetője állapítja meg szavazást megelőző
hatvanhatodik napon.
A Ve. 307/E. § (2)-(3) bekezdése szerint: „(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a
választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell
megállapítani.
(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet (a
továbbiakban: IM. rendelet) 20. § (1)-(2) bekezdései szerint: „……a szükséges ajánlások számát a
helyi választási iroda vezetője……állapítja meg 2019. augusztus 8-án.
(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a
2019. augusztus 7-ei adatai alapján kell megállapítani”
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a
továbbiakban Tv.) 4.§-a értelmében a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településen, mely egy
választókerületet alkot – egyéni listás választási rendszerben – jutnak a képviselők mandátumhoz.
A Tv. 9. § (1) bekezdése értelmében „Egyéni listás……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.
Vadna településen 2019. augusztus 7-én, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok
száma 519 fő, melynek – a kerekítés szabályira is tekintettel - az 1%-a 6 fő, 3%-a 16 fő.
A választópolgárokat tájékoztatom az ajánlás főbb szabályairól.
A Ve. rendelkezései értelmében:
„120. § (1) Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.
(2) Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet
a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti
a választás kitűzését követően.
121.§ (2) A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző
ötvenedik napon átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi
ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el. (Az IM. rendelet) 19.§-a szerint, 2019.
augusztus 24-e a legkorábbi időpont, amikor az igényelt ajánlóíveket át lehet adni.)
122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal

rendelkezik.
(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi
lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
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(5) Az ajánlás nem vonható vissza.
(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját - ha nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát - és aláírását.
123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a jelölő szervezet
képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.
(2) Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre
irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a
szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.
(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó
választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
(4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
124. § (1) A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes
választási bizottságnál.
(2) A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a
rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére
rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes
választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott

ajánlóív után ezer forint.
(Az IM. rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében: „Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a
polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell
bejelenteni.”)
(3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást
nem tartalmazó ajánlóív után.
125. § (1) A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.
126. § Az ajánlás érvényes, ha
a) az ajánló választópolgár az ajánlóív kiadásának és benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult
volt jelöltet ajánlani a választókerületben,
b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai - az aláírás kivételével - a szavazóköri névjegyzék
adataival megegyeznek,
c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.
A Tv.8. §-ának rendelkezései értelmében: „(1) A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát
is ajánlhat, de csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést.
(2) Az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg legfeljebb egy polgármesteri, egy egyéni listás
és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.
A Ve. 132. §-a szerint: „Az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő
szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
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Határozatomat a Ve. 307/E.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörömben hoztam meg,
figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. L.
törvény 9.§ (1) bekezdésére, valamint 9.§ (3). bekezdés a.) pontjára.
A jogorvoslati lehetőséget (kifogás) a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény (Ve.)
208.§-a határozza meg. A kifogás benyújtására vonatkozó szabályokat a Ve. 209-210; 212.§-a
tartalmazza.
Szuhakálló, 2019. augusztus 8.
Dr. Herczeg Tibor
HVI vezető

A határozat a mai napon közzétételre került.
Szuhakálló, 2019. augusztus.8.
Dr. Herczeg Tibor
HVI vezető
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