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HATÁROZAT

Vaja Helyi Választási lroda (a továbbiakban : HVl) Vezetőjeként megállapítom, hogy Vaja településen:

A polgármesterje|ölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 87 db érvényes ajánlás,

az egyéni listás képviselőjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 29 db érvényes aján|ás.

Jelen döntések a helyben szokásos módon a Vajai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint Vaja
Város Önkormányzatának honlapján (www.vaje.bu) történő közzétételét rendelem el.

Jelen döntésem ellen a Helyi Választási Bizottsághoz lehet kifogással fordulni. Kifogást a 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, tovább az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi

személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogást írásban - személyesen levélben vagy elektronikus
levélben eljuttatva - lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését,
a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogást benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) elért - a postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha

a külfö]dön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet
vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja
benyújtójának elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és elektronikus
levélcímét.

Az eljá rás illetékmentes.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől
számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező választási bizottsághoz. A határidőt naptári napokban kell számítani és elmulasztása
jogvesztő.

A Helyi Választási Bizottság a kifogásról a beérkezését követő harmadik napon dönt. A Helyi Választási

Bizottság a megtámadott határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja. A Választási Bizottság

elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,

továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést
nyújthat be.



lNDoKoLAS

A választási eljárásról szólő 2OL3. évi XXXV|. törvény (a továbbiakban : Ve.) 3O7lE. § (1}-(3) bekezdései
alapján ,, Az egyéni listós és az egyéni vólasztókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt óllítósóhoz
szükséges ajónldsok szómőt a helyi vólasztási íroda vezetője, a főpolgórmester-jelölt, valamint a
megyei lista óllításóhoz szükséges ajónlósok szómót a területi vólasztási irodo vezetője óllapítja meg a
szavazóst megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon. (2) A szükséges ajónlósok szómónak
mególlapítősakor a vólasztópolgórok szómót a központi névjegyzéknek a szavazóst megelőző
ötvennyolcadik napi adatai alapjőn kell mególlapítoni. (j) A szükséges ajónlósok szómót egész szómra

fe lfe l é ke re kítve ke l l me g ó l l o p íta n i,"

A helyi önkormányzati képviselők és polgármestere 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló t9/2O19, (Vl|. 29.) lM rendelet (a

továbbíakban: lM rendelet) 20. § (1) bekezdése értelmében ,,Az egyéni listős és oz egyéni
vólasztókerületi jelölt, valomint a polgórmester óllítósóhoz szükséges ajónlósok szómót a helyi
választósi iroda vezetője a főpolgórmester-jelölt, valamint a megyei lista óllítósához szükséges
ajónlósok számót a területi vólasztósi iroda vezetője óllapítja meg 2O19, augusztus 8-ón." Az lM
rendelet 20. § (2) bekezdése szerint pedig ,,A szükséges ajőnlósok szómónak mególlapítósakor a
vólasztópolgárok szómót a központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7-ei adatai alapjón kell
megállapítani."

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010, évi L, törvény (a

továbbiakban: Tv.) 9, § (1) bekezdése értelmében ,,Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi
képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.",
illetve a Tv. 9. § (3) a) pontja értelmében ,,Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb
lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott."

Vaja lakosainak száma nem haladja meg a 10.000 főt, a központi névjegyzékben 2019. augusztus 7-ei
adatok alapján Vaja településen a választópolgárok száma : 2886 fő.

Fentiek alapján a rendelkezdő részben foglaltak szerint döntöttem.
Döntésem aYe.3O7/E § (1)-(3) bekezdésein, a Tv, a 9. § (1)-(3) bekezdésén, valamint az lM rendelet
20. § (1)-(2) bekezdésein alapul.
Döntésem ellen a jogorvoslat lehetőségét aye.3o7/p. § (1) b) pontja biztosítja. A kífogásra egyébként
a Ve. 208-220. §-ai az irányadók. A jogorvoslati határidőre is vonatkozik a Ve. határidők számítására
vonatkozó 10. §-a. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szőló 1990. évi XClll. törvény 33. §
(2) bekezdésének 1. pontja biztosítja,

Y aja, 2OI9. a ugusztus 8. Z\(i, \

,r.

-a.

,Je
o§


