Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE
3525 MISKOLC, Városház tér 1.
Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713
Telefax: (46) 352-525

E-mail: tvi@hivatal.baz.hu

Iktatószám: III-1837/2019.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a megyei lista állításához szükséges
ajánlások számának megállapítása tárgyában meghoztam a következő
2/2019. (VIII.8.) TVI vezetői
h a t á r o z a t o t:
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – mint megyei választókerületben – a 2019. október 13.
napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a
megyei lista állításához 2032, azaz kettőezer-harminckettő, a közös megyei lista állításához
4063, azaz négyezer-hatvanhárom választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
A megyei lista állításához szükséges érvényes ajánlások számát a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatti hirdetőtábláján, és a
www.baz.hu megnevezésű internetes honlapján közleményben teszem közzé.
A határozat ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525
Miskolc, Városház tér 1., fax: 46/352-525, e-mai: tvb@hivatal.baz.hu kifogás nyújtható be
a közzétételétől számított 3 napon belül, legkésőbb 2019. augusztus 11. napján 16.00 óráig.
A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva
- lehet benyújtani.
A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,
d) 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.
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Indokolás
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény (a továbbiakban: Övjt.) . 7. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a megyei
önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. A választás
tekintetében minden megye egy választókerületet alkot, melynek nem része a megyei jogú
város.
Az Övjt. 9. § (2) bekezdése alapján a megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő
szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának ajánlását összegyűjtötte.
Az Övjt. 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint azok a jelölő szervezetek, amelyek a
megyei választókerületben lévő települések választópolgárai 1 %-ának, de legalább 2000
választópolgár közös ajánlását összegyűjtötték, közös megyei listát állíthatnak.
A Ve. 307/E. § (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a
választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik
napi adatai alapján kell megállapítani. A 2019. október 13. napjára kitűzött helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek válsztása vonatkozásában ez a nap 2019.
augusztus 7.
A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében –
Miskolc megyei jogú város kivételével – 406.260 választópolgár szerepelt 2019. augusztus
7-én a névjegyzékben.
A Ve. 307/E. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a szükséges ajánlások számát
egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.
A fentiekben megjelölt választópolgárszám 0,5 %-a 2032, 1 %-a 4063.
Mindezekre tekintettel a megyei lista állításához szükséges érvényes ajánlások számát a
rendelkező részben foglaltak alapján állapítottam meg.
A határozat a fentiekben már hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról történő
tájékoztatás a Ve. 208., 209., 210. és 212. §-ában foglaltakon alapul.

Miskolc, 2019. augusztus 8.
Dr. Kovács János
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Választási Iroda
vezetője

