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Kunhegyesi Híradó

2019. Augusztus

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
A jelöléshez szükséges ajánlások számáról
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján közzéteszem
Kunhegyes város területén a jelöltajánláshoz (egyéni listás jelölt, polgármesterjelölt) szükséges ajánlások számát.
1. A polgármester jelöléséhez szükséges érvényes ajánlások száma: 193 db.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény szerint polgármesterjelölt az, akit a
10.000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. A helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi választására összeállított központi névjegyzék 2019. augusztus 07-i adatai alapján a
választópolgárok száma Kunhegyesen: 6408 fő.
Fenti szabály értelmében a polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéhez legalább 193 darab ajánlás szükséges.
2. Az egyéni listás képviselőjelölt jelöléséhez szükséges érvényes ajánlások száma: 65 db.
A 2010. évi L. törvény szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a
jelöltnek ajánlott.
Jelöltet ajánlani 2019. augusztus 24-től szeptember 09-én 16.00 óráig lehet.
Kunhegyes, 2019. augusztus 08.
Barta Ferenc jegyző
Kunhegyesi HVI vezetője nevében és megbízásából:
Dr. Márton Viktória aljegyző
Kunhegyesi HVI vezető helyettese

HIRDETMÉNY
a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításhoz szükséges ajánlások számáról
A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatában a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános
választását 2019. október 13. napjára - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának
napjára – tűzte ki.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és
(3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapján felsorolja határozata mellékleteiben azon településeket,
ahol a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzi, és egyidejűleg meghatározza a jelöltállításhoz
szükséges ajánlások számát is.
Fenti határozat 7. sz. melléklet I. pontja alapján Kunhegyes városban a következő nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása került kitűzésre:
Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
Település
Népszámláláskori A választópolgárok Szükséges ajánlások
Megválasztható
létszám
száma a kitűzéskor
száma
képviselők száma
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A nemzetiségi önkormányzati választási eljárásról bővebb tájékoztató a Nemzeti Választási Iroda weboldalán
https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-onkormanyzati-valasztasok-2019 érhető el.
Kunhegyes, 2019. augusztus 08.
Barta Ferenc jegyző
Kunhegyesi HVI vezetője nevében és megbízásából:
Dr. Márton Viktória aljegyző
Kunhegyesi HVI vezető helyettese
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