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Szám: 689/22/2014. Tárgy: Jobbágyi településen a 2014. évi 
 önkormányzati választáson a  
 polgármesterjelölt, valamint az egyéni 
 listás jelölt állításához szükséges 
 ajánlások számának meghatározása 
 

Határozat 
 
Jobbágyi településen a 2014. évi önkormányzat választáson a polgármesterjelölt, valamint az 
egyéni listás jelölt állásához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg: 
A választópolgárok számra a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi 
(2014. augusztus 15-i) adatai alapján: 1.655 fő, mely alapján 
- a polgármester jelölt állításához szükséges a választópolgárok 3 %-ának megfelelő 

ajánlások száma: 50, 
- az egyéni listás jelölt ajánlásához szükséges a választópolgárok 1 %-ának megfelelő 

ajánlások száma: 17. 
 
A határozat közzétételének napja: 2014. augusztus 18., a közzététel helye: Jobbágyi 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, illetve Jobbágyi Község Önkormányzata hivatalos honlapja 
(www.jobbagyi.hu). 
 
A határozat ellen a közzétételétől számított 3 napon belül a Helyi Választási Bizottsághoz (3063 
Jobbágyi Bencsik utca 10., e-mail: polghivjobbagyi@gmail.com) lehet kifogást benyújtani. A 
kifogást a választásra irányuló jogszabály, illetve a választási eljárás alapelveinek megsértésére 
hivatkozással bárki benyújthat úgy, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 21-én 16 óráig a Helyi 
Választási Bizottsághoz megérkezzen. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés 
megjelölését, annak bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a 
lakcímétől (székhelyétől) eltér - a postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi 
azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár 
nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és 
számát, vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 
számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 

Indoklás 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a szerint: 
„(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 határidőinek és határnapjainak megválasztásáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM 
rendelet 16. §-a alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a 
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője 
állapítja meg 2014. augusztus 18-ig. 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
(továbbiakban: Övjt.) 9. §-ának (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az 
adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 
 
Az Övjt. 9. § (3) bekezdésének a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál 
kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. 
 
A határozatot az Övjt. 9. §-a és a Ve. 307/E. §-a alapján hoztam meg. A jogorvoslati lehetőséget 
a Ve. 208. §-a és 210. §-a alapján biztosítottam, annak benyújtásának szabályait a Ve. 10. §, 209. 
és 212. § szerint állapítottam meg. 
 
 
 
Jobbágyi, 2014. augusztus 18. 
 
 
                                                                                               Dr. Tóth Renáta 
                                                                                                     HVI vezető                                                     


