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TÁJÉKOZTATÓ
a jelöltajánlásról és az ajánlások gyűjtéséről

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-ra kitűzött

választásán

Tisztelt Választópolgárok!

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 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet szabályainak megfelelően, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásával kapcsolatban, a helyben
eLlátandó feladatok gördülékeny ehntézésének elősegítésére, a jelökajánlásról és az
ajánlások gyűjtéséről az alábbi tájékoztatást adom.

Kérjük, hogy a Jelen tájékoztatót a választópolgárok, különösen a helyi önkormányzati
képviselő vagy polgármester jelöltként indulni szándékozók figyelmesen olvassák el!

I. A jelöltek

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-ra kitűzött választásán
a települési képviselő vagy polgármester jelölt

. párt illetve egyesület (továbbiakban együtt: jelölő szervezet) jelöltjeként, vagy

. független jelöltként indulhat.

Füzesgyarmat Városban egyéni listás, azaz települési képviselő-jelölt az lehet, aki 47
választópolgár érvényes ajánlását az erre rendszeresített ajánlófven összegyűjti.

Füzesgyarmat Városban polgármester-jelölt az lehet, aki 141 választópolgár érvényes
ajánlást az erre rendszeresített ajánlóíven összegyűjti.

A választópolgár jelöltet a Füzesgyarmati Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) által
hitelesített ajánlóíven ajánihat.

II. Az ajánlóívek igénylése

Az ajánlóívet a független jelöltként Indulni szándékozó választópolgár, illetve a
jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes
választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a választás kitűzését
követően.

Az igénylésre a jogszabály által rendszeresített A4 jelű, Ajánlóív igénylése című
formanyomtatvány szolgál, amely a www.fuzesgyarmat.hu honlapról a Választás mappából
vagy a www.valasztas.hu oldalról is letölthető.

Amennyiben a választópolgár jelölő szervezet jelöltjeként kíván indulni, az igénylésre a jelölő
szervezet képviselőjének aláírása is szükséges. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény értelmében jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó közvetlenül, személyesen nem
igényelheti az ajánlóív kiadását, kivéve, ha a jelölt egyben a jelölő szervezet képviselője vagy
meghataimazásával rendelkezik. (A Ve. 3. 7. pontjának fogalom-meghatározása szerint
meghataimazott: a közoldratba vagy teljes bizonyító erejű magánobratba — két tanúval ellátott
meghatalmazásba - foglalt meghataimazással rendelkező személy.)
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Füzesgyarmaton az ajánlóív(ek) igénylésére az alábbiak szerint van lehetőség:
. helye: Polgármesteri Hivatal, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 . sz., földszint 17.

Iroda (Földesiné Banadics Edit, HVI tag)
. ideje: munkanapokon 8.00 órától -1 630 óráig (illetve 201 9. augusztus 24-én választási

ügyelet tartására tekintettel 8.00-1 6.30.-ig)

Az igénylésben meg keU határozni, hogy hány ajánlóivet igényel a választópolgár. Egy
ajánlóíven 8 darab ajánlás adható le, ennek megfelelően szükséges meghatározni, hogy
mennyi ajánlóívre van szüksége a választópolgárnak. A szükséges ajánlások számát figyelembe
véve javasoljuk, hogy egyéni hstás jelöltek esetén legalább 6 darab ajánlóívet, míg
polgármester-jelöltek legalább I 8 darab ajánlóívet igényeljenek, de ennél sokkal többet
igényelni felesleges, hiszen a fel nem használt ívekkel Úgyis el kell számolni, az összegyűjtött
ajánlások számát a HVI nem hozhatja nyilvánosságra, valamint a szükséges ajánlások
számának megléte esetén a HVI nem is folytatja tovább az ajánlások eUenőrzését. Ezen túl az
elvesztet, le nem adott ajánlóívek tekintetében a Helyi Választási Bizottság tekintetében
törvényi kötelezettség ívenként 1 .000 forintnyi bírságot kiszabni az érintett jelöltnek.

Amennyiben a választópolgár egyéni Ustás (települési képviselő) és polgármester jelöltként is
el kíván indulni, külön-külön ajánlóív igénylést kell kitöltenie. Ez esetben külön-külön
ajánlóíveket fog kapni, és külön-külön keLl gyűjtenie a szükséges számú ajánlást is.

Az HVI-nek az ajánlóív igénylésében foglaltakat ellenőrizni kell, annak megállapítására, hogy
. a jelölő szervezet (közös jelölt esetén jelölő szervezetek) szerepel(nek)-e a közhiteles

elektronikus nyilvántartásban jelölő szervezetként,
S az ajánlóív igénylője a jelölő szervezet képviselője vagy meghatalmazottja-e (közös

jelölés esetén valamennyi jelölő szervezet részéről keU meghata]rnazással rendelkeznie
az ajánlóív igénylőjének, illetve a jelölő szervezetek meghatairnazásának
egybehangzónak kell lenni),

. a jelöltként indulni szándékozó személynek van-e választójoga,

. azt, hogy a jelölt nem fogadott-e el eltérő településen vagy megyében jelölést, vagy
ugyanabban a jelölési fajtában (polgármesteri, egyétű listás vagy megyei listás) több
jelölést.

III. Az ajánlófvek átadása

A HVI az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én,
szombaton 8-órától, étkezési sorrendben átadja az ajánlóíveket az igénylők részére,
amennyiben az igénylés megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek. Ajánlóívet kiadni legkésőbb
201 9. szeptember 9-én lehet.

Az ajánlóíven szerepel
S az ajánlóív sorszáma,
. a jelölési fajta megnevezése (egyéni listás vagy polgármester jelölt)
S a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve,
. a jelölő szervezet (közös jelölés esetén a jelölő szervezetek) neve vagy a független

jelölés ténye,
. a település megjelölése.

A HVI hitelesítő bélyegzőlenyomattal látja el az ajánlóívek valamennyi példányát!
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Ha az ajánlóív igénylése nem felel meg a törvényes feltételeknek, a HVI vezetője elutasítja az
ajánlóív kiadását, amely e]kn a Füzesgyarrnati Helyi Választási Bizottsághoz (5525 Füzesgyarrnat,
Szabadság tér 1 . sz., a továbbiakban: HVB) lehet jogorvoslattal fordulni.

Iv. Az ajánlás folyamata

Jelölt ajánlására az a választópolgár jogosult, aki választójoggal rendelkezik és Füzesgyarmaton
érvényes bejelentett állandó lakóhelye van.

Az ajánlás kizárólag a HVI által hitelesített ajánlófveken érvényes, egyéb vagy saját készítésű
nyomtatvány nem hasznáLható!

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját és
magyarországi lakcímét. Ezeket az adatokat más is rávezetheti az ajánlóívre, azonban az ajánlóívet
a választópolgárnak saját kezűleg keLl aláírnia, ennek hiányában az ajánlása érvénytelen.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer ajánihat. Az ajánlás nem
vonható vissza.

Az ajánlást gyűjtő személynek az ajánlóíven fel keU tüntetnie a nevét, személyi azonosítóját és
aláírását. Ajánlást nemcsak a jelölt, hanem annak megbízottja is gyűjthet, a megbízást nem kell
írásba foglalni, de esetleges bizonyítási kérdés vagy jogorvoslati eljárás esetén, a HVB
meghallgathatja az aláírást gyűjtő személyt a gyűjtött aláírásról, a gyűjtés módjáról,
körülményeiről!

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni
szándékozó választópolgár, illetve annak megbízottja, képviselője, az állampolgárok zaldatása
nélkül bárhol gyűjthet, az alábbi kikötésekkel:

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,
g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva

álló magánterületen.

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.
Ervénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Ajánlások 2019. augusztus 24-től 2019. szeptember 9-ig gyűjthetőek! (természetesen
figyelembe véve azt, hogy az ajánlások leadásával való nyilvántartásba vételi kérelem nem
érkezhet 201 9. szeptember 9-én 1 6.00-nál később a Helyi Választási Irodához)

V. A jelölt bejelentése, nyilvántartásba vétel
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Legalább a szükséges számú ajánlás begyűjtését követően a jelöltet a HVB-nél kell bejelenteni. A 
jelölt bejelentése a honlapról szmtén letölthető, E2-jelű - Egyéni jelölt bejelentése című jelölt 
bejelentési nyomtatvány kitöltésével és a HVI részére történő benyújtásával, valammt a megfelelő 
számú ajánlást tartalmazó ajánlóív átadásával történik meg. A bejelentéshez mellékelni kell 
valamennyi kitöltött és kitöltetlen ajánlóívet is! A bejelentés legkésőbbi határideje 2019. 
szeptember 9-én (hétfőn) 16 órakor jár le, ezt követően bejelentést nem lehet elfogadni! 
(Az ajánlást nem tartalmazó Ívek leadására a vonatkozó jogszabály egy napos póthatáridőt enged, 
így azok szeptember 10-én kedden is leadásra kerülhetnek) 

Amennyiben a választópolgár egyéni listás (települési képviselő) és polgármester jelöltként is 
el kíván mdulni egyszerre, külön-külön E2 jelű - Egyéni jelölt bejelentése című nyomtatványt 
kell kitöltenie, és csatolni hozzá a külön-külön ajánlóíveken gyűjtött, a szükséges számú 
ajánlást is. 

A polgármester-jelölt bejelentéséhez fénykép is leadható, amely a Nemzeti Választási Iroda 
adatbázisába feltöltésre kerül az érmtett hozzájárulása esetén, melyről szmtén a bejelentő 
nyomtatványban nyilatkozhat. [Az egyéni listás (települési képviselő) jelölt fénykép leadására nem 
jogosult!] A HVI csak JPEG kiterjesztésű, 390*520 felbontású fájlban lévő fényképet fogadhat el. 
A szavazólapon a fénykép nem jelenik meg! A polgármester-jelöltnek már a bejelentésben 
nyilatkoznia kell, hogy megválasztása esetén a tisztséget főállásban vagy társadalmi megbízatásban 
kívánja-e betölteni, amely később már csak a megválasztott Képviselő-testület hozzájárulásával 
módosítható, annak ciklusán belül, legfeljebb egy alkalommal! 

Ajánlóív nem maradhat a jelöltként mdulni szándékozó választópolgárnál, illetve a jelölő 
szervezetnél, tehát az összes kitöltött és olyan 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: mmden be 
nem nyújtott ajánlóív után 1.000 Ft. A bírság kiszabásával kapcsolatban a választási 
bizottságnak nmcs mérlegelési jogköre és nem gyakorolhat méltányosságot sem. A bírságot 
akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóív bármilyen okból megsemmisült vagy elveszett. 

Az ajánlások ellenőrzését a HVI a jelölt bejelentésétől számított három napon belül elvégzi. 
Az ajánlások tételes ellenőrzését a HVI abbahagyhatja, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot, vagyis egyéni listás (települési képviselő) 
jelölt esetében a 47 darabot, polgármester-jelölt esetén a 141 darabot! Az ajánlások 
ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a helyi választási bizottságot. 

Amennyiben az ajánlások ellenőrzése alapján megállapítható, hogy megvan a jelöltté váláshoz 
szükséges számú érvényes ajánlás, a HVB a jelöltet nyilvántartásba veszi. 

Amennyiben az ajánlások ellenőrzése alapján megállapítható, hogy nincs meg a jelöltté 
váláshoz szükséges számú érvényes ajánlás, a HVB visszautasítja a jelöltté válás 
nyilvántartásba vételét. Ez esetben azonban lehetőség van arra, hogy a jelöltté válni szándékozó 
ismételt igénylésben újabb ajánlóíveket igényeljen, és folytassa az ajánlások gyűjtését, majd 
ismételten benyújtsa az E2 jelű nyomtatványon a jelöltbejelentő lapot, mellékelve hozzá a 
később gyűjtött ajánlásokat. Ilyenkor a korábban gyűjtött érvényes ajánlások számához a 
később gyűjtött érvényes ajánlásokat hozzá kell adni, és ennek tükrében dönteni a 
nyilvántartásba vételről. A jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőig, azaz 2019. 
szeptember 9-én (hétfő) 16 óráig ez esetben is mmdenképpen be kell nyújtani az összes 
(,,utólag gyűjtött") ajánlást tartalmazó ajánlóívet, mert az ezt követően benyújtott ajánlóívek és 
jelöltbejelentések érvénytelenek! 
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A nyilvántartásba vételről a HVB legkésőbb a bejelentést követő 4. napon belül határozattal
dönt, amely az érintett részére idküldésre kerül, valamint személyes adatok nélkül, a helyben
szokásos módon (Így Füzesgyarrnat Város Önkormányzatának honlapján valamint a

Polgátmesteri Hivatalban a külön erre a célra elhelyezett hirdetőtáblákon) is közzé lesz téve. A
döntés ellen 3 napon belül lehet jogorvoslattal (fe}kbbezéssel) élni.

A Helyi Választási Bizottság várhatóan csütörtöki és hétfői napokon, várhatóan 1 6.00 után

fogja elvégezni a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos feladatait. A Helyi Választási bizottság
ülései nyilvánosak és azokról a fentieknek megfelelően, a helyben szokásos módon fogjuk
tájékoztatni a Tisztelt Választópolgárokat.

Kérünk minden jelöltként Indulni szándékozót, hogy a választási eljárás szal
betartani, a választások tisztességét megőrizni szíveskedjenek.

Füzesgyarmat, 201 9. augusztus 9.


