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HATÁROZAT

A  választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  tv.  (továbbiakban:  Ve.)  307/E.  §  (1)  bekezdése  által
megállapított feladat és hatáskörömben eljárva a 2014. október 12-éra kitűzött helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma Gönyű községben 2630 fő,
amelynek alapján a polgármester jelöléshez a választópolgárok 3 %-a, azaz 79 db ajánlás, az egyéni listás
jelölt jelöléshez a választópolgárok 1 %-a, azaz 27 db ajánlás szükséges. 

E határozat közzétételre került a Gönyűi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2014. augusztus 18-án. 

E határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogással lehet élni úgy, hogy az a megtámadott
határozat közzétételétől számított három napon belül beérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz (levelezési
cím: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67.).

I N D O K O L Á S

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése
értelmében  egyéni  listás,  illetve  egyéni  választókerületi  képviselőjelölt  az,  akit  az  adott  választókerület
választópolgárainak  legalább  1%-a  jelöltnek  ajánlott.  A  fenti  jogszabály  (3)  bekezdése  alapján
Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a
jelöltnek ajánlott. 

Gönyű községben a választópolgárok száma – 2014. augusztus 15-én – 2630 fő volt, így a polgármester jelölt,
valamint  az  egyéni  listás  jelölt  állításhoz  szükséges  ajánlások  számának  meghatározásakor  a  határozat
rendelkező részében meghatározottak szerint döntöttem. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. (továbbiakban Ve.) (1)-(3) bekezdése alapján 
„(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  határozat  a  Ve.  307/E.§  (1)-(3)  bekezdésén,  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (1) és (3) bekezdésein, valamint a jogorvoslatról szóló tájékoztatás
a Ve. 208.§-209. §-án alapul.

Gönyű, 2014. augusztus 18.

                                                                               dr. Kállai Erik
                                                                              HVI vezető


