Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
21/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
a településrészi önkormányzati választási eljárásról szóló
20/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.
1. §
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településrészi önkormányzati
választási eljárásról szóló 20/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: „R.”) a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. §
E rendeletnek a településrészi önkormányzati választási eljárásról szóló 20/2014.
(VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2019. (VIII.29.)
önkormányzati rendelettel módosított 1. mellékletét a településrészi önkormányzat
nem képviselő tagjainak 2019. évi jelölési eljárásában is alkalmazni kell.”
2. §
Az „R.” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budaörs, 2019. augusztus 28.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

A 21/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2019. augusztus 29. napján a
Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel kihirdetésre került.
dr. Bocsi István jegyző megbízásából:
Erdős Károlyné
irodavezető

1. melléklet a 21/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

AJÁNLÓÍV

településrészi önkormányzat nem képviselő tag jelöltjének ajánlásához
Jelölt neve:
Településrészi
önkormányzat neve:
1.

Olvasható családi és utónév:
Személyi azonosító:

Lakcím (település, utca,
házszám):

Aláírás:

_-_ _ _ _ _ _ - _ _
__

Az önálló ingatlan helyrajzi száma, amelyen a tulajdonjog fennáll:

(csak üdülőterületen létrejött településrészi önkormányzat esetén, amennyiben az ajánló választópolgár ott nem
rendelkezik lakcímmel)

2.

Olvasható családi és utónév:
Személyi azonosító:

Lakcím (település, utca,
házszám):

Aláírás:

_-_ _ _ _ _ _ - _ _
__

Az önálló ingatlan helyrajzi száma, amelyen a tulajdonjog fennáll:

(csak üdülőterületen létrejött településrészi önkormányzat esetén, amennyiben az ajánló választópolgár ott nem
rendelkezik lakcímmel)

3.

Olvasható családi és utónév:
Személyi azonosító:

Lakcím (település, utca,
házszám):

Aláírás:

_-_ _ _ _ _ _ - _ _
__

Az önálló ingatlan helyrajzi száma, amelyen a tulajdonjog fennáll:

(csak üdülőterületen létrejött településrészi önkormányzat esetén, amennyiben az ajánló választópolgár ott nem
rendelkezik lakcímmel)

4.

Olvasható családi és utónév:
Személyi azonosító:

Lakcím (település, utca,
házszám):

Aláírás:

_-_ _ _ _ _ _ - _ _
__

Az önálló ingatlan helyrajzi száma, amelyen a tulajdonjog fennáll:

(csak üdülőterületen létrejött településrészi önkormányzat esetén, amennyiben az ajánló választópolgár ott nem
rendelkezik lakcímmel)

5.

Olvasható családi és utónév:
Személyi azonosító:

Lakcím (település, utca,
házszám):

Aláírás:

_-_ _ _ _ _ _ - _ _
__

Az önálló ingatlan helyrajzi száma, amelyen a tulajdonjog fennáll:

(csak üdülőterületen létrejött településrészi önkormányzat esetén, amennyiben az ajánló választópolgár ott nem
rendelkezik lakcímmel)

az ajánlást gyűjtő polgár
neve:

személyi azonosítója:

□-□□□□□□-□□□□

aláírása:

TÁJÉKOZTATÓ AZ AJÁNLÁSRÓL
A településrészi önkormányzat tagjait a Képviselő-testület választja meg települési képviselőkből, és más, az adott településrészen élő
választópolgárokból.
A településrészi önkormányzat nem települési képviselő tagjait a településrészi önkormányzati választási eljárásról szóló 20/2014. (VII.28.)
önkormányzati rendelet alapján a jelölésre jogosult személyek jelölik.
Jelölt az, akit az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a település egyéni választókerületeiben a képviselő-jelöltséghez
szükséges ajánlások száma átlagának megfelelő számú jelölésre jogosult jelöltnek ajánlott.
A nem képviselő tagok a jelölési eljárásban legtöbb jelölést kapott húsz jelölt közül választhatók.
Jelölésre jogosult az a személy, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó, és az SZMSZ 63. § (2) bekezdése
alapján kezdeményezett (nem üdülőterületi) településrészi önkormányzat illetékességi területén lakcímmel rendelkezik, illetve az SZMSZ 63. § (3)
bekezdése alapján kezdeményezett (üdülőterületi) településrészi önkormányzat illetékességi területén lakcímmel, vagy önálló ingatlan
tulajdonával rendelkezik. Lakcím alatt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 3. § 5. pontjában meghatározott címet, önálló
ingatlan alatt pedig az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 11−13. §-ában meghatározott ingatlant kell érteni.
Jelöltet ajánlani a rendelet 1. mellékletét képező ajánlóív kitöltésével és aláírásával lehet.
Egy jelölésre jogosult több jelöltet is ajánlhat.
Egy jelölésre jogosult egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlásra egyebekben a Ve. 122−123. §-ai irányadók.
A jelölt (képviselője) a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet a Helyi Választási Irodának adja át, mely lefolytatja az ajánlások ellenőrzését. A
Helyi Választási Iroda a településrészi önkormányzat tagjainak megválasztását követő 90. napot követő munkanapon az ajánlóíveket
megsemmisíti.

