Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2010. (VII.19.) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló
39/2003. (XI. 10.) rendeletének és
a településrészi önkormányzati választás eljárási szabályairól szóló
32/2006. (V. 21.) rendeletének módosításáról
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 28. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Ötv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1) Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
39/2003. (XI. 10.) rendelet (a továbbiakban: „R1”) 57. § (3) bekezdésének helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) Üdülőterületen a (2) bekezdésben meghatározott módon, az üdülőterületen
lakóhellyel nem, de önálló ingatlan tulajdonával rendelkező választópolgárok 30
%-a is kezdeményezheti a településrészi önkormányzat létrehozását.”
(2) A „R1” 59. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a részönkormányzat illetékességi területén több egyéni választókerület is
található, az ezekben megválasztott képviselők közül a Képviselő-testület
választja meg a településrészi önkormányzat vezetőjét.”
(3) A „R1” 60. § az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A településrészi önkormányzat testületében a tagok jogai és kötelességei
azonosak.”
2. §
(1) A településrészi önkormányzati választás eljárási szabályairól szóló 32/2006. (V.
21.) rendelet (a továbbiakban: „R2”) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. §
A részönkormányzati jelölési eljárás során jelöltet jelölhet és jelölt lehet az, aki
jelen rendelet szempontjából választójoggal rendelkezik.”
(2) A „R2” az alábbi új 6/A.-6/D. §-sal egészül ki:
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„6/A. §
(1) Jelöltet jelölni a rendelet 1. sz. mellékletében szereplő jelölőszelvényen lehet.
(2) Részönkormányzati jelölt az lesz, akit a részönkormányzat választópolgárainak
legalább 1 %-a jelöltnek jelölt.
(3) A jelölőszelvényeket a helyi választási iroda a helyi önkormányzati képviselők
és a polgármester választására kiküldött ajánlószelvényekkel egyidejűleg küldi
meg a választópolgároknak.
(4) Jelöltet jelölni a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választásán
az egyéni választókerületi jelölt ajánlásával azonos határidőig, a kitöltött
jelölőszelvénynek a jelölt, illetőleg képviselője részére történő átadásával lehet.
6/B. §
A jelöltet az önkormányzati képviselők és a polgármester választásán az egyéni
választókerületi jelölt bejelentésének határidejéig kell bejelenteni a helyi választási
bizottságnál.
6/C. §
(1) A jelöléseket a helyi választási bizottság ellenőrzi.
(2) A helyi választási bizottság a 6. §-ban és a 6/A. § (2) bekezdésében foglalt
feltételeknek megfelelő jelöltet – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 55. § (2) bekezdésében meghatározott határidőben –
nyilvántartásba veszi.”
6/D. §
A jelölési eljárásban a jelölésre a Ve. 46. § (4) bekezdését, 47. § (2) bekezdését,
48. §-át és 50. §-át, a jelölt bejelentésére az 52. § (2) bekezdését, a jelölések
ellenőrzésére az 54. § (2) bekezdését ,a jelölt nyilvántartásba vételére az 56. § (2)
bekezdését megfelelően alkalmazni kell.”
(3) A „R2” 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„[Jelen rendelet alkalmazásában:]
a) Választójog: A részönkormányzati jelölési eljárás során választójoga van
annak, aki a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választásán
választójoggal rendelkezik, és
aa) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 39/2003. (XI. 10.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 57. § (2)
bekezdése alapján kezdeményezett településrészi önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkezik;
ab) az SZMSZ 57. § (3) bekezdése alapján kezdeményezett településrészi
önkormányzat
területén lakóhellyel vagy önálló ingatlan tulajdonával rendelkezik.”
(4) A „R2” 7. §-a az alábbi új c) és d) ponttal egészül ki:
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„[Jelen rendelet alkalmazásában:]
c) lakóhely: a Ve. 149. § q) pontjában meghatározott lakóhely;
d) önálló ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásról 1997. évi CXLI. törvény 11-13. §aiban meghatározott ingatlan.”
3. §
A „R2” 1. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a „R1” 57. § (2)
bekezdésében az „állandó bejelentett” szövegrész.
Budaörs, 2010. július 15.
Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 28/2010. (VII.19.) önkormányzati rendelet 2010. július 19-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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1. sz. melléklet a 28/2010. (VII.19.) önkormányzati rendelethez

JELÖLŐSZELVÉNY
A ___________ RÉSZÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁHOZ

A ____________ részönkormányzati tagok _____. évi megválasztásához jelöltnek jelölöm:
Jelölt neve:

____________________________________________________________

Jelöltet jelölő választópolgár adatai:
Név:

____________________________________________________________

Lakcím:

____________________________________________________________

Személyi azonosító:

□-□□□□□□-□□□□

Dátum: ________________________________
__________________________________________
Jelöltet jelölő választópolgár saját kezű aláírása
TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLÉSRŐL
A részönkormányzat azon tagjait, akik nem települési képviselők, a választópolgárok közvetlenül jelölik.
A részönkormányzati jelölési eljárás során jelöltet jelölhet és jelölt lehet az, aki a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester
választásán választójoggal rendelkezik, és
a) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2003. (XI. 10.) ÖKT rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) 57. § (2) bekezdése alapján kezdeményezett (nem üdülőterületi) településrészi önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkezik;
b) az SZMSZ 57. § (3) bekezdése alapján kezdeményezett (üdülőterületi) településrészi önkormányzat területén lakóhellyel vagy
önálló ingatlan tulajdonával rendelkezik.
Jelöltet jelölni kizárólag hivatalos jelölőszelvényen, az önkormányzati képviselők és a polgármester választásán az egyéni választókerületi
jelölt ajánlásával azonos határidőig, a kitöltött jelölőszelvénynek a jelölt, illetőleg a képviselője részére történő átadásával lehet.
Aki ugyanazt a jelöltet többször jelölte, vagy több jelöltet is jelölt, valamennyi jelölése érvénytelen.
Részönkormányzati jelölt az lesz, akit a részönkormányzat választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek jelölt, és akit az önkormányzati
képviselők és a polgármester választásán az egyéni választókerületi jelölt bejelentésére irányadó határidőben a Helyi Választási
Bizottságnál nyilvántartásba vétel céljából bejelentettek.
A részönkormányzat testületét Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülését követő ülésén választja meg. A
részönkormányzati testületen belül a képviselő és nem képviselő tagok arányáról a részönkormányzati testület megválasztásával
egyidejűleg a képviselő-testület dönt.
A részönkormányzat nem települési képviselő tagjait a képviselő-testület a 20 legtöbb jelölést benyújtott jelölt közül minősített
szótöbbséggel választja meg.

Helyi Választási Iroda
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