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HATÁROZAT

Füzesgyarmati Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 307/E. (1) bekezdése alapján, figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. (1) bekezdésében és (3) bekezdés a)
pontjában foglahakra, megáUapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. október 13. napjára kitűzött választásán Füzesgyarmat Városban:

1. az egyéni listás (települési képviselő) jelölt áflításához szükséges ajánlások száma:

47 db;

2. a polgármesterjelölt áflításához szükséges ajánlások száma:

141 db.

Az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejáleg legfeljebb egy polgármesteri,
egy egyéni listás és egy megyei Ustás jelöhséget fogadhat el.

Határozatom ellen kifogást lehet benyújtani a Füzesgyarmati Helyi Választási Bizottságához (5525
Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 .). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat
meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és
illetékességgel rendeikező választási bizottsághoz. A kifogás benyújtására irányadó határidő
jogvesztő, az a határidő utolsó napján 1 6 órakor jár le.

Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek
megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség néikü]i
szervezet nyijthat be. A kifogást Írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus
levélben eljuttatva - lehet benytjtani.

A kifogásnak tartalmaznia keU a jogszabálysértés megjelölését, bizonyítékait, a kifogás
benyttjtójának 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 áilampolgárságát igazoló oldratának típusát és számát, jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartaimazhatja
benytjtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét
és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A kifogás benyújtása tárgyánál fogva illetékmentes.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 201 3. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. (1)
bekezdése szerint az egyéni listás valamint a polgármesterjelölt áBításához szükséges ajánlások
számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon.
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A Ve 307/E. (2) bekezdése alapján a szükséges ajánlások számának megállapításakor a
választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi
adatai alapján kell megállapítani. A Ve. 307/E. (3) bekezdése szerint a szükséges ajánlások
számát egész számra felfelé kerekhve kell megáilapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Övt) 9. (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelöh az, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Az Övt 9. (3) bekezdés a.)
pontja alapján, polgármesterjelölt az, akit a 1 O 000 vagy annál kevesebb lakosú település
választópolgáratnak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által közölt adatok szerint
Füzesgyarmat Város lakosságszáma 201 9. január 1 -jén 5644 fő volt, azaz 1 0.000 fő alatti
településként a település az Övt. 4. -a alapján egyéni listás választási rendszerben egy
választókerületet alkot.

A Ve. 82. (1) bekezdése szerinti központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai alapján
Füzesgyarmat Város központi névjegyzékben szereplő választópolgárainak száma: 4687 fő volt.

Fentiek alapján az egyéni listás jelölt álHtásához szükséges ajánlások száma — a választópolgárok 1
%-a - a Ve. 307/E. (3) bekezdésében előírt kerekítési szabályokat figyelembe véve 47 db, míg a
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma — a választópolgárok 3 %-a - 141 db. A
számítás eredményeként kapott ajánlások számát a határozatom rendelkező részében állapítottam
meg.

Határozatom a Ve. 307/E. (1)-(3) bekezdésén, valamint az Övt. 9. (1) és (3) bekezdés a.)
pontján alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat
benyújtásának feltételein5l való tájékoztatás a Ve. 10. (1) és (3) bekezdésein, a 20$. -án, 209.
(1) bekezdésén, a 210. (1) bekezdésén és a 21 3. -án alapul. Az i]letékmentességről való
tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Füzesgyarmat, 201 9. augusztus $.

Záradék:
Jelen határozatot a helyben szokásos módon közzétettem az alábbi helyeken:

- Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábla
- www.fuzesgyarmat.hu (Füzesgyarmat Város Önkormányzatának hivatalos honlapja)


