
Baracska Község Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 
2471 Baracska, Kossuth u. 29. 
Telefon: 22/454-050 

K Ö Z L E M É N Y 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E § (1) 
bekezdésében előírt feladatkörömben eljárva az egyéni listás, és a polgármesterjelölt 
állításához szükséges ajánlások számát – Baracska település vonatkozásában  - figyelembe 
véve a központi névjegyzékben 2019. augusztus 7. napi állapot szerinti választópolgárok 
számát, mely 2.284. fő, azaz  Kettőezerkettőszáz-nyolcvannégy fő, az alábbiak szerint 
állapítom meg: 

EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐJELÖLT AZ, AKIT BARACSKA 
TELEPÜLÉSEN LEGALÁBB 23 FŐ, azaz Huszonhárom fő 

VÁLASZTÓPOLGÁR JELÖLTNEK AJÁNLOTT. 
POLGÁRMESTERJELÖLT AZ, AKIT BARACSKA TELEPÜLÉSEN 
LEGALÁBB 69 FŐ, azaz Hatvankilenc fő VÁLASZTÓPOLGÁR 

JELÖLTNEK AJÁNLOTT. 
Az ajánlások számának megállapítása ellen a Ve. 208. §-a és 210. § (1) bekezdése szerinti kifogásnak 
van helye. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény  9. § (1) és (3) bekezdése szabályozza az egyéni listás, illetve a polgármester 
jelöléshez szükséges ajánlások számát. 
A hivatkozott jogszabályhelyek szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 
Polgármesterjelölt az, akit a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 
legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. 
A  jelöltek nyilvántartásba vételüket 2019. augusztus 24. napjától 2019. szeptember 9. napján 
16.00 óráig kérhetik a helyi választási irodában. 
A jelöltek bejelentkezésüket követően legkorábban 2019. augusztus 24-én veheti át az ajánlóíveket a 
helyi választási irodában. 
Jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a helyi választási bizottságnál. A független jelöltként 
indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a 
rendelkezésére bocsátott ajánlóívet köteles átadni a választási irodának legkésőbb 2019. szeptember 
9. napján 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére a helyi 
választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott 
ajánlóív után 1.000 Ft., azaz Egyezer forint. 
Elrendelem a közleménynek Baracska község önkormányzata hivatalos honlapján, hirdetőtábláján a 
mai naptól számított, 2019. szeptember 9. napja 16.00 óráig történő közzétételét! 
 
Baracska, 2019. augusztus 8. 
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