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HATÁROZAT 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva Borsodnádasd Városban a 
2019. október 13 napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választásán 

- az egyéni listás képviselő-jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma: 25 
- a polgármester jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma: 74 
Ezen határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz lehet kifogással élni. A kifogást a Helyi 
Választási Irodához (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12., e-mail: 
phbn@borsodnadasd.hu; fax.: 06-21/345-70-45), a Helyi Választási Bizottság elnökének 
címezve kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől 
számított harmadik napon megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. 

 
INDOKOLÁS 

 
A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, 
valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda 
vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon. Ugyanezen szakasz (2) 
bekezdése szerint 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. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött 
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) 
IM rendelet 20. § (1-(2)) bekezdései szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi 
jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a helyi választási 
iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án. A szükséges ajánlások számának 
megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7-i 
adatai alapján kell megállapítani. 
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit 
az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.; ugyanezen 
szakasz (3) bekezdése a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál 
kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. 

Borsodnádasd városban a központi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma 2019. 
augusztus 7-i adatok alapján: 2466 fő. 
Fentiek alapján a jelöltállításokhoz szükséges ajánlások számát a rendelkező részben foglaltak 
szerint állapítottam meg. 

Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapszik. 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 208-210. §-ai alapján adtam meg. 

 
 
Borsodnádasd, 2019. augusztus 8. 
 
 
 
 
 Burkovics Róbert 
 Helyi Választási Iroda Vezetője 
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