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1998. évi XXIX. törvény
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi
LXIV. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
módosításáról
1. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény
27. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, egyúttal a jelenlegi szöveg egy új (3)(4) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Kislistás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő
szervezet, amely a választókerületben lévő települések választópolgárai legalább 0,3%-ának ajánlását
összegyűjtötte.
(2) Polgármesterjelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
b) a 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 2%-a, de legalább 300
választópolgár,
c) a 100 000-nél több lakosú település esetén a választópolgárok 1%-a, de legalább 2000 választópolgár
jelöltnek ajánlott.
(3) Főpolgármester-jelölt az, akit a főváros választópolgárainak 0,5%-a jelöltnek ajánlott.
(4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazása során választópolgár az, aki az adott választókerület névjegyzékében
a kifüggesztés időpontjában szerepel.”
2. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 47. §-a helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„47. § (1) Az ajánlószelvényen jelöltet ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetőleg a jelölő
szervezet képviselője részére történő átadásával lehet.
(2) A választópolgárokhoz eljuttatott ajánlószelvény tartalmazza a választás megnevezését. Az ajánló
választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, az ajánlott
személy családi és utónevét, a jelölő szervezet nevét, illetőleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt
az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.”
3. § A Ve. 53. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető mandátumok száma.
A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg, azt a lista bejelentése után nem lehet
módosítani. Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép.”
4. § A Ve. 94. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi szöveg megjelölése (1)
bekezdésre változik:
„(2) Nem érinti a listaállítás jogát az, ha az egyéni választókerületi jelölt kiesett.”
5. § Ez a törvény 1998. július 1-jén lép hatályba.

