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Tiszakürt-Nagyrév Helyi Választási Iroda Vezetője  
5471 Tiszakürt, Hősök Tere 1. 

Tel: 56/318-001 e-mail: tiszakurt@invitel.hu 

 
Szám: T/177-6/2019.    

 
Tágy: Tiszakürt  község helyi          
polgármester  jelölt állításához szükséges 
ajánlások számának megállapítása.   

HATÁROZAT 
 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Tiszakürt Község 
Önkormányzat polgármesteri tisztsége esetében a helyi polgármester 
jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát 34 főben állapítom meg.  
  

 
Elrendelem határozatom közzétételét a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal 
található hirdetőtáblán, valamint Tiszakürt Község Önkormányzat hivatalos honlapján 
(www. tiszakurt.hu ). 
 
Határozatom ellen a Helyi Választási Bizottság Elnökéhez címzett, a Tiszakürti Közös 
Önkormányzati Hivatal-nál benyújtandó (5471 Tiszakürt, Hősök Tere 1.) illetékmentes 
kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett 
jogszabálysértéstől számított harmadik napon megérkezzen a Helyi Választási 
Bizottsághoz. A kifogást írásban – személyesen, levélben, 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 címet, valamint 
személyi azonosítóját. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának választása szerint 
telefonszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevet 
és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 
 

I N D O K O L Á S 
 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény – továbbiakban: Ve. -  307/E.  
§ (1) alapján az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások 
számát a helyi választási iroda vezetője, a polgármester-jelölt, valamint a megyei lista 
állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 
szavazást megelőző hatvanhatodik napon. 
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(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a 
központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell 
megállapítani. 

A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.  
 
Tiszakürt község központi névjegyzékben szereplő választópolgárainak 
száma 2019. augusztus 7-én 1110 fő, így a polgármester jelölt állításához 
szükséges ajánlások száma: 34 db.  
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 9. § (3) bekezdése a) pontja alapján Nagyrév településen polgármester jelölt 
az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. 
Határozatomat a Ve. 307/E. §-ában biztosított jogkörömben hoztam meg, figyelemmel 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 9. §-ára.  
 
A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208.§-a biztosítja, a benyújtásra vonatkozó 
előírásokat a Ve. 209.§-a, 210.§-a és a 212.§-a tartalmazza. A kifogás benyújtásának 
lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46.§ c) pontjának cb) alpontja alapján adtam 
meg. 
 
 
Tiszakürt, 2019. augusztus 8.  
 
 
 Dr.Tóth Dániel 
 HVI vezető  
 
 
Értesülnek: 
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