Választási tájékoztató
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
jelöltajánlásáról

Jelölt
Minden nagykorú magyar állampolgárnak és az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel
rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán - bármely választókerületben - választható, azaz jelölt legyen.
Nem választható
 akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a
választójogból kizárt,
 aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti
kényszergyógykezelését tölti,
 az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az
állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában
kizárták e jog gyakorlásából.

Ajánlóív
Budapest XXII. kerületben indulni kívánó egyéni választókerületi képviselőjelöltet és polgármesterjelöltet
(együtt: jelölt) a XXII. kerületi Helyi Választási Iroda által hitelesített ajánlóíven lehet ajánlani.
Ajánlóív az A4 jelű formanyomtatványon már igényelhető. A választási iroda az igénylést követően
haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt
mennyiségű ajánlóívet, amennyiben az igénylés megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek. Ajánlóív
legkésőbb 2014. szeptember 8-ig adható ki.
A jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2014.
augusztus 18-án a központi névjegyzék 2014. augusztus 15-i adatai alapján. A szükséges ajánlások száma
egész számra felfelé kerekítve állapítható meg.
Egyéni választókerületi képviselőjelölt az lesz, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább
1%-a jelöltnek ajánlott, polgármesterjelölt – kerületünkben - az, akit legalább 300 választópolgár jelöltnek
ajánlott.

Ajánlás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi
lakcímét, valamint az anyja nevét. Az adatokat más is rávezetheti az ajánlóívre, azonban az ajánlóívet a
választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia!
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személynek is fel kell tüntetnie nevét és aláírását.
Egy választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó
választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, kivéve:
nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő
személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó
választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Jelölt nyilvántartásba vétele
A XXII. kerületben indulni szándékozó jelöltet - nyilvántartásba vétel céljából - legkésőbb 2014. szeptember
8-án 16.00 óráig kell bejelenteni E2 jelű formanyomtatványon a XXII. kerületi Helyi Választási
Bizottságnál. A jelöltbejelentéssel egyidejűleg a rendelkezésre bocsátott összes ajánlóívet át kell adni a
választási iroda részére. Ajánlóív nem maradhat a jelöltként indulni szándékozó választópolgárnál, illetve a
jelölő szervezetnél! Azokat az ajánlóíveket is vissza kell szolgáltatni, amelyeken egyetlen ajánlás sem
történt.
Az ajánlóívek leadásának elmulasztása bírság kiszabását vonja maga után! A bírságot a választási
bizottság szabja ki hivatalból, összege: minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000 forint. A bírság
kiszabásával kapcsolatban a választási bizottságnak nincs mérlegelési jogköre és nem gyakorolhat
méltányosságot sem. A bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóív bármilyen okból megsemmisült
vagy elveszett. Nem szabható ki bírság a legkésőbb 2014. szeptember 9-én benyújtott, ajánlást nem
tartalmazó ajánlóív után.
Az ajánlások ellenőrzését a választási iroda a jelölt bejelentésétől számított három napon belül elvégzi.
Az ajánlások tételes ellenőrzését a választási iroda abbahagyhatja, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a
választási iroda tájékoztatja a választási bizottságot.

dr. Szántó János
HVI vezető

Vonatkozó jogszabályok:
 Magyarország Alaptörvénye
 a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási
határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet
 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási
eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet

