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jelillt rdszdre

1. A jeliiltajfnlissal, a jeliiltek bejelent6s6vel kapcsolatos tudnival6k

A helyi dnkormanyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6sar6l sz6l6 2010. 6vi L. torv6ny
(a tov5bbiakban: Vjt.) 8. $ 6rtelm6ben:

,,(I) A vdlaszt6polgdr jel6l6si fojtdnkint tdbb jeldltet vagy listdt is ajdnlhat, de csak egy
t e I epiil d s en, JUvdro s i keriil etb en, me gt 6b en fo gadh at e I j el 6 I 6 s t.

(2) Az eg,,6ni listds vdlasztdsi rendszerben a vdlasztdpolgdr egidejfrleg legfeljebb egt
polgdrmesteri, eglt egydni listds ,!s egt megtei listds jeldl4stfogadhat el."

Polg6rmester, illetve egy6ni listis kepviselcijeldlt az a termilszetes szem6ly lehet, akivel
szemben nem 6ll fenn <isszeferhetetlensdg 6s a jeldltillitishoz szliks6ges szSmf a16nl6sI az

erre rendszeresftett aj6nl6iven dsszegffiti. @olg6rmesterjelolt az, akjt a 10 000 vagy ann6l
kevesebb lakosri teleptil6s vSlaszt6polgarainak legal6bb 3%o-a, egy6ni list6s kepvisel6jeldlt az,
akit az adott v6laszt6keriilet v6laszt6polgarainak legalibb 1%-a jeldltnek aj6n1ott.)

Az ajanl6iv ig6nyl6se ir6sban tiirt6nik, a helyi dnkormanyzati kepvisel6k 6s polg6rmesterek
vSlasztisin, valamint a nemzetis6gi 6nkorminyzatr kepviselcik villasztilsSn avillasztilsi irod6k
hat6skdr6b e 1.artoz| feladatok v6grehajt6s inak r1szletes szabSlyair6l 6s a vfilasztSsi eljar6sban
haszn6land6 nyomtatvrinyokr6l sz6l6 2012019. (VII.30.) nvl rendelet 9-es mell6klet6ben
szerepl6 .{4 jelti nyomtatvinyon.

A helyi villasztilsi iroda (IIVI) az ig6nyl6st kdvet6en halad6ktalanul kiadja az ajilnl6ivet
(iveket), amennyiben az igenyli;s megfelel a jogszabillyban el6irt felt6teleknek, de kiadni
legkor6bban 2019. aususztus 24-6n lehet

Jeliilt ajintisfra a vilaszt6keriiletben lak6hellyel 6s vrilaszt6joggal rendelkez6
vilaszt6polg6r j ogosult.
Az Eful6 v6laszt6polg6r szen6lyi azonosit 6sfr a szolg6l6 adatok :

n6v
szern6lyi azonosft6
lakcim

Az ajfnl6ivet a v6laszt6polgir saj6t kezrileg iqa al6, adatait azonban m6s is rhvezetheti az
ajrinl6iwe. Egy villaszt6polgrir jelcil6si fajt6nk6nt tdbb jeloltet vagy listft is ajrinlhat, de egy
jeldltet csak egy ajSnl6ssal t6mogathat. (Az azonos jeldltre leadott t6bb ajanl6s kciztil csak 1

6rv6nyes.) Az ajinlils nem vonhat6 vissza. Az ajinlilst Wtijtl szem6ly az ajinl6 iven felttinteti
a nev6t, a szem6lyi azonositojSt 6s alilirSsilt. Az ajtnlils akkor 6rv6nyes, ha a villaszt6polgar
adataimegeryeznekak6zpontin6vjegyzdkadataival.

A vilIasztSsi eljar6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t6rveny (a tovibbiakban: Ve.) 123. $ (2)
bekezd6se sorolja fel azokat a helyszineket, ahol nem gyrijthet6 al6fr6s, e kiv6telektdl
eltekintve ajinlils b6rhol gytijthet6.
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NEM crrti.rrnnr6 .q.rANr,As :

az ajinlilst gqjt6 munkahely6n munkaidej6ben,

az ajinl6 munkahelydn munkaidej 6ben,

az ajinlfust gqjt6 munkaviszonyb6l, illetve munkav6gz6sre ir6nyul6 m6s
j ogviszonyb6l fakad6 munkav6gz6si kdtelezetts6ge telj esit6se kdzben,

az aJir;l6 munkaviszonyb6l, illetve munkav6gz6sre iranyul6 m6s jogviszonyb6l fakad6
munkav6gz6si k6telezetts6ge teljesit6se kdzben,
aMagyar Honv6ds6gn6l 6s a kdzponti illlarrigazgatSsi szerveknd szolgillati viszonyba
l6v6 szern61yt6l a szolgillati hely6n vagy szolg6lati feladatainak teljesit6se k<izben,

t<lmegkdzleked6si eszkdzdn (helyi, t6vo1s6gi/vonat, aut6busz, haj 6, stb.)

6l1ami, helyi 6s nemzetis6gi dnkormanyzat hivatali helyis6g6ben,
fels6oktatSsi 6s k<iznevel6si int6zm6nyben,
eg6szs6giigyi szolg6ltat6 helyis6g6ben, valamint
a tulajdonos el6zetes, ir6sbeli hozzi$iralfus6nak hiany6ban kdzforgalom szilrnina
nyiwa 6116 maginterlileten.

Fontos szabilly tov6bb5, hogy az aj6nl6s&t nem k6rhet6 6s nern adhat6 el6ny, a fenti
szab6lyok megs6rtdsdvel gyrijtott ajrinl6s 6rv6nytelen.

A jeldlt bejelent6se 6s nyilvantart6sba v6tele a sziiks6ges szfmri ajrlnl6s begyiijt6s6t kovet6en
az alSnI6ivek 6tadis6val tcirt6nik az illet6kes helyi v6laszt6sibizotts6gn6l.
Ai6nl6iv nem maradhat a ieliiltk6nt indulni sz6nd6koz6 v6laszt6polefrnil. ez6rt az
iisszes ai6nl6ivet kiiteles itadni a v6lasztisi irodfnak leek6s6bb a ieliilt beielent6s6re
rendelkez6sre 6116 hatririd6 lei6rtiie. Azokat az aiinl6iveket is yissza kell szoleiltatni.
amelveken ewetlen ai6nl6s sem tiirt6nt. Az ai6nl6ivek m6soklsa tilos.

Az ajinlilivek leadisinak elmulaszthsa birsig kiszab5s6t vonja maga utfn. A birs6got a
v6laszt6si bizotts6g szabja ki hivatalb6l, risszege minden be nem nffitott ajanl6iv utrin 1.000
Ft. A birs6g kiszab6s6val kapcsolatban a v6laszt6si bizottsigtak nincs m6rlegel6si jogk<ire 6s

nem gyakorolhat m6lt6nyoss6got sern. A birs6got akkor is meg kell fizetni, ha az aj6nl6iv
b6rmilyen okb6l megsemmistilt vagy elveszett.

2. Az ajhnlfsok ellen6rz6se, nyilvintart6sba v6tel

A bejelentfls az ajinl6ivek 6s az E2 jelti nyomtatvfny iltadSsdval t6rt6nik, amit legk6s6bb
2019. szeotember 09-in 16.00 6rdig kell megtenni az illet5kes helyi vSlasztisi bizotts6gn6l
(IIVB). A IfVI-nek az qinlilsokat a jeldlt bejelent6s6t6l sz6mitott 3 napon beliil ellen1iznie
kell. Az ajrinl6sok ellen6rz6s6nek eredm6nyer6l av6laszt6si iroda t6j6koztatja a IfVB-t.

Az ellen1rz<itt aj6nl6ivekbe a jeldlVjekil6 szervezet jogosult betekinteni , tfij5koztatilstkerni az

6rv6nytelens6g okar6l, 6szrev6telt tenni, de az ajinl6ivekr6l m6solat nem k6rhet6.

A nyilvrintart6sba v6telr6l a HVB-nek legk6s6bb a beje1ent6st61 sz6mitott 4. napon ddnt6st
kell hoznia. A v6laszt6si bizotts6g akkor utasftja vissza a jelolt nyilvantart6sba v6tel6t,ha a

bejelent6se a tcirv6nyes felt6teleknek nem felel meg.

Aszhr, 2019. augusztus 08.
Melinda


