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Nagyoroszi községben a 2014. évi helyhatósági választáson a képviselő jelöltséghez 

szükséges minimális érvényes ajánlások száma: 18, a polgármester jelöltséghez 

minimálisan szükséges érvényes ajánlások száma: 52.  A cigány (roma) nemzetiségi 

önkormányzat képviselőjelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma legalább 5.  

 

E határozat ellen annak közzétételétől számított 3 napon belül, azaz 2014. augusztus 21.-én 16 

óráig a Helyi Választási Bizottsághoz (2645 Nagyoroszi, Felszabadulás út 1.) lehet kifogással 

élni. 

 

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, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet 

esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

                                                              Indoklás 

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi  XXXVI. Tv. 307/E. §-a (továbbiakban: Ve.) 

kimondja, hogy a  helyi választási iroda vezetője a helyhatósági választásokra 2014. 

augusztus 18.-ig határozatban állapítja meg a képviselő és polgármester jelöltséghez 

szükséges ajánlások számát.  

 

A döntés meghozatalához a polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó 

nyilvántartást kezelő központi szerv rendelkezésre bocsátotta Nagyoroszi község 

választópolgárainak a névjegyzék szerint 2014. augusztus 15.én fennálló adatát, mely 1728 

fő. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L tv. 

(továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú 

település – egyéni listás választási rendszerben – egyéni listás képviselőjelölt az, aki az adott 

választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, a 9.§ (3) bekezdése 

szerint polgármesterjelölt akit a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.  

 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX tv. 59.§ (1) bekezdése alapján a képviselő 

jelöltséghez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő 

választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. A 

választás kitűzésének napján a névjegyzékben 21 választópolgár szerepelt, a 2011. évi 

népszámláláskor 28 polgár vallotta magát romának.  

 



A határozat közzétételére Nagyoroszi honlapján www.nagyoroszi.hu honlapon és az 

önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján (Községháza, Nagyoroszi, Felszabadulás út 1.) kerül 

sor. 

 A kifogás jogát a Ve. 208. § biztosítja. A kifogás benyújtásának részleteit a Ve. 210-212. § -

ok tartalmazzák. 

 

Nagyoroszi, 2014.augusztus 18. . 

                                                                                                       Dr. Varga Tibor 

                                                                                              Helyi Választási Iroda Vezetője 

http://www.nagyoroszi.hu/

