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4836-1/2019.                                         Tárgy: polgármester- és egyéni listás jelölt állításához  

                                                                     szükséges ajánlások számának megállapítása 

 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Iroda Vezetőjének 

4/2019. (VIII. 8.) 

h a t á r o z a t a  

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) 

bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva Alsózsolca város közigazgatási területén a 

2019. évi helyi önkormányzati választásokon az egyéni listás képviselőjelölt, valamint a 

polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg: 

 

• egyéni listás képviselőjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 44 db 

• polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 131 db 

 

A határozatot az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

szám alatti hirdetőtábláján, továbbá Alsózsolca Város Önkormányzatának hivatalos honlapján 

(www.alsozsolca.hu) a mai napon közzéteszem. 

 

A határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) 

címzett illetékmentes kifogást nyújthat be a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, 

jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezet. 

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől 

számított harmadik napon (2019. augusztus 11-én 1600 óráig) megérkezzen a Helyi Választási 

Bizottsághoz. 

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon 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 címét, a kifogás benyújtójának személyi 

azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági 

igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét. 

 

I n d o k o l á s  

 

A Ve. 307/E. §-a szerint 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  
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