Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
32/2006.(VI.21.) rendelete
a településrészi önkormányzati választás eljárási szabályairól
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 9.§.(2)
bekezdése és 28.§.-ban írtak, valamint a 16.§.-ban kapott felhatalmazás alapján –
az 1997.évi C.tv. figyelembe vételével- az alábbi rendeletet alkotja:
PREAMBULUM
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatában rögzítette, hogy a képviselő-testület Budaörs város történelmileg
elkülönült településrészén, illetőleg az egyes településrészek sajátos arculata,
eltérő hagyományai, valamint a településrészen élő lakosság önszerveződő
képessége erősítése céljából településrészi önkormányzatot hozhat létre. A
Képviselő-testület a részönkormányzat tagjainak megválasztása során törekszik a
népképviselet alkotmányos elvének messzemenőkig történő figyelembevételére.
A képviselőtestület a településrészi önkormányzat megválasztásának szabályairól
rendeletet alkotja.
I.
A településrészi önkormányzati testület megválasztása
1. §
(1) A részönkormányzat testületét Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
választja meg az alakuló ülését követő ülésén.
(2) A részönkormányzati testületen belül a képviselő és nem képviselő tagok
arányáról a részönkormányzati testület megválasztásával a képviselő-testület dönt.
(3) A részönkormányzat azon tagjait, akik nem települési képviselők, a
választópolgárok közvetlenül jelölik.
(4) A részönkormányzat azon tagjait, akik nem települési képviselők, a képviselőtestület a legtöbb jelölést kapott 20 jelölt közül választja meg .
(5) A részönkormányzat tagjainak megválasztása minősített többséggel, nyílt
szavazással történik.
(6) Ha a választópolgárok kevesebb jelöltet jelöltek, mint a megválasztható tagok
száma, a részönkormányzati testületet nem kell megválasztani.
2.§.
A településrészi önkormányzat testületének megbízatása a képviselő-testület
megbízatásáig tart.
3.§.
(1) A részönkormányzat tagjának megbízatása megszűnik a tag
a) lemondásával
b) halálával
c) választójogának elvesztésével
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(2) Ha a részönkormányzat tagjának jogviszony megszűnik, helyette a képviselőtestület új tagot választ
a) önkormányzati képviselő tag esetén a képviselők
b) nem képviselő tag esetén az 1. § (4) bekezdésben írt jelöltek közül .
II.
A részönkormányzati jelölési eljárásban közreműködő választási szervek
4.§.
A részönkormányzati jelölési eljárásban az alábbi választási szervek működnek:
a) Helyi Választási Bizottság
b) Helyi Választási Iroda.
5.§
(1) A jelöltek nyilvántartásba vételével, a jelölési eljárás törvényes rendjének
fenntartásával, a jelölési eljárással kapcsolatos kifogások elbírálásával kapcsolatos
feladatokat a Helyi Választási Bizottság látja el.
(2) A jelölés előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a
jelöltek és a jelölő szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, választási
adatkezeléssel, a technikai feltételek megteremtésével, a törvényes feltételek
meglétének és a szakmai szabályok betartásának ellenőrzésével, a jelölések
ellenőrzésével összefüggő feladatokat a Helyi Választási Iroda látja el.
III.
A jelölési eljárás
6. §
(1) A részönkormányzati jelölési eljárás során jelöltet ajánlhat és jelölt lehet az, aki
jelen rendelet szempontjából választójoggal rendelkezik.
(2) Jelöltet jelölni a rendelet 1.sz. mellékletében szereplő jelölőszelvényen lehet.
(3) Részönkormányzati jelölt az lesz , akit a részönkormányzat választópolgárainak
legalább 2 %-a jelöltnek ajánlott.
(4) Minden választópolgár egy részönkormányzati jelöltet jelölhet. Aki több jelöltet
jelöl, annak valamennyi jelölése érvénytelen.
(5) A jelölőszelvényeket a helyi választási iroda a helyi önkormányzati képviselők és
a polgármester választására kiküldött ajánlószelvényekkel egyidejűleg küldi meg a
választópolgároknak.
(6) Jelöltet jelölni a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választásán az
egyéni választókerületi jelölt
ajánlásával azonos időtartam alatt
a
jelölőszelvénynek a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett gyűjtőládába
helyezésével lehet.
(7) A helyi választási iroda a lezárt gyűjtőládát a jelölőszelvények kézbesítése
megkezdésének napján helyezi el a Polgármesteri Hivatal épületében.
(8) A jelölési határidő lezárultát követő öt napon belül a helyi választási bizottság a
gyűjtőládát felnyitja és megállapítja a leadott jelölőszelvények számát.
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(9) A helyi választási bizottság a jelölőszelvényeket átvizsgálja és külön válogatja
azon érvénytelen jelölőszelvényeket, amelyeken
a) a választópolgár nem töltötte ki a jelölőszelvény valamennyi rovatát
b) egynél több jelöltet tartalmaz
(10) A többi jelölőszelvényt a helyi választási irodának átadja, amely elvégzi a jelölő
személyek választójogának ellenőrzését.
(11) Az ellenőrzött jelölőszelvényeket a helyi választási iroda a választási bizottság
elé terjeszti.
(12) A helyi választási bizottság megállapítja, hogy mely jelöltek felelnek meg a 1.§
(4) bekezdésben írt feltételnek és a jelölteket nyilvántartásba veszi.
IV.
Értelmező rendelkezések
7.§.
Jelen rendelet alkalmazásában
a) Választójog: A részönkormányzati jelölési eljárás során választójoga van annak,
aki a részönkormányzat területén lakcímmel rendelkezik és a helyi önkormányzati
képviselők és a polgármester választásán választójoggal rendelkezik.
b) képviselő: a települési önkormányzat képviselő-testületének tagja.
V.
Záró rendelkezések
8.§.
(1) E rendelet 2006. július 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a a településrészi önkormányzati
választás eljárási szabályairól szóló 41/2003 (XI.10.) ÖKT. sz. rendelet és a
Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet 58.§. (2) bekezdése hatályát veszi.
Budaörs, 2006. június 16.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző
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A 32/2006.(VI.21.) ÖKT. rendelet 2006. június 21-én a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre
került.

Erdős Károlyné
irodavezető
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1. sz. melléklet

JELÖLŐSZELVÉNY
A KAMARAERDEI RÉSZÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁHOZ
A részönkormányzati tagok 2006. évi megválasztásához jelöltnek ajánlom:

Jelölt neve:……………………………………………………………………..
Jelöltet ajánló választópolgár adatai:
Neve:…………………………………………………………………………….
Lakcíme:………………………………………………………………………….
Személyi azonosítója („személyi száma”):

□-□□□□□□-□□□□
Dátum: ………………………………………..
……………………………………………………………
Jelöltet ajánló választópolgár saját kezű aláírása

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL

A részönkormányzat azon tagjait, akik nem települési képviselők, a választópolgárok
közvetlenül jelölik. A részönkormányzati jelölési eljárás során jelöltet ajánlhat és
jelölt lehet az, aki a részönkormányzat területén lakcímmel rendelkezik és a helyi
önkormányzati képviselők és a polgármester választásán választójoggal rendelkezik.
Jelöltet jelölni … év … hó .. napig jelen jelölőszelvénynek a Polgármesteri Hivatalban
elhelyezett gyűjtőládába helyezésével lehet.
Minden választópolgár egy részönkormányzati jelöltet jelölhet. Aki több jelöltet jelöl,
annak valamennyi jelölése érvénytelen.
Részönkormányzati jelölt az lesz, akit a részönkormányzat választópolgárainak
legalább 2 %-a jelöltnek ajánlott.
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.
Választási Iroda
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