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TÁJÉKOZTATÓ

A jelöltajánlásról és az ajánlások gyűjtéséről a nemzetiségi önkormányzati
képviselők 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 20/201 9. (VII. 30.) IM rendelet, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019.
október 1 3. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
szóló 21 /201 9. (\JII. 31 .) IM rendelet szabályainak megfelelően, a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők 201 9. évi általános választásával kapcsolatban, a helyben ellátandó
feladatok gördülékeny ehntézésének elősegítésére a jelöltajánlásról és az ajánlások gyűjtéséről
az alábbi tájékoztatást adom.

I. Jelölés

A választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet (nemzetiségi szervezet: a párt és a
szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület,
amelynek alapszabályában rögzített célja a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti, konkrétan
megjelölt nemzetiség képviselete). Egy nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviseihet.

A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak az ajánlófv igénylésekor
nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja és a nemzetiségi közösség
nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. Ezt az ajánlóív igénylésére szolgáló A6
jelű formanyomtatványon teheti meg (a nyomtatvány elérhető a www.fuzesgyarmat.hu oldalon
valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján).

Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos önkormányzati jelölést fogadhat el.
A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható
képviselők száma, máskülönben a választást a kitűzés ellenére sem lehet megtartani.

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozata alapján az alábbi települési
nemzetiségi önkormányzati képviselő-választást tűzte ki Füzesgyarmat településen 201 9. október
13. napjára:
Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása (Füzesgyarmat)
A nemzetiség települési népszámláláskori létszáma: 94
A választópolgárok száma a kitűzéskor: 69
Szükséges ajánlások száma: 5
Megválasztható képviselők száma: 3

Tehát Füzesgyarmat Városban roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelölt az
lehet, aki legalább 5 nemzetiségi választópolgár érvényes ajánlását az erre rendszeresített
ajánlóíven összegyűjti.
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II. Ajánlás, az ajánlófvek igénylése, átvétele

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben
a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt
választópolgárnak az ajánlása szükséges.
A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgár ajánlóívén fel keil tüntetni, hogy
melyik nemzetiség képviseletét váUalja.

A választópolgár jelöltet a Füzesgyarmati Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) által
kiadott, sorszámmal eUátott ajánlóíven ajánihat. Ajánlóívet a jogerősen nyilvántartásba vett
nemzetiségi szervezet az A6 jelű formanyomtatványon igényelhet. Az A6 jelű nyomtatványt
a Füzesgyarmati Helyi Választási Irodában bárki (meghatalmazás néikül is!) leadhatja.

Nem adható ki ajánlófv, amennyiben az igény benyitjtása idején
. a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre;
S a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga;
. a jelöltként induhű szándékozó már fogadott el más településen települési nemzetiségi

önkormányzati képviselő-jelölést;
. a jelöltként indulni szándékozó a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,

továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán,
valamint az azokat követő időközi választásán volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje.

A HVI az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én,
szombaton 8 órától, érkezési sorrendben átadja az ajánlóív(ek)et az igénylők részére,
amennyiben az igénylés megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek.

Füzesgyarmaton az ajánlóív(ek) átvételének helye: Polgármesteri Hivatal, 5525 Füzesgyarmat,
Szabadság tér 1. sz., földszint 17. iroda (Földesiné Banadics Edit, HVI tag). Ideje munkanapokon
8.00 órától 16.30 óráig tart (illetve 2019. augusztus 24-én választási ügyelet tartására tekintettel
8.00-1 6.30-ig).

Ajánlóívet kiadni legkésőbb 201 9. szeptember 9-én lehet, természetesen figyelemmel arra, hogy az
ívek leadásával való képviselői bejelentés utolsó határideje 2019. szeptember 9-én 16.00 óra.

Az ajánlóíven szerepel
. az ajánlóív sorszáma,
. a választás típusa (települési nemzetiségi önkormányzati választás),
S a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve,
. a jelölő szervezet neve (közös jelölt esetén a közös jelöltet állító valamennyi jelölő

szervezet neve),
S a választókerület megnevezése és a nemzetisége.

A HVI hitelesítő bélyegzőlenyomattal látja el az ajánlóívek valamennyi példányát, az ajánlóív
átadásáról pedig átvéteh ehsmervényt áJlít ki. Az ajánlófvekről másolatot készíteni szigorúan
tilos!

Az ajánlófvek átvételére jogosult
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a jelöltként indUlni szándékozó választópolgár,
az A6 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy,

. a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet Olyan képviselője, aki
1 . a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerinti törvényes képviselő (informatikai

rendszerben rögzített)
2. a törvényes képviselő által a szervezet bejelentésére szolgáló P4-es nyomtatványon

a jelölő szervezet nevében nyilatkozattéteire felhatalmazott személy (informatikai
rendszerben rögzített)

3. az 1 -2. pontok szerinti személyek által meghata]rnazott, Füzesgyarmat településre
kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy (informatikai rendszerben
rögzített)

4. az 1 -3. pontban megjelölt személyek által meghata]mazott, teljes bizonyító erejű
magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghata]mazással rendelkező személy.

Ha az ajánlóív igénylése nem felel meg a törvényes feltételeknek, a HVI vezetője elutasítja az
ajánlóív kiadását, amely ellen a Füzesgyarmati Helyi Választási Bizottsághoz (5525 Füzesgyarmat,
Szabadság tér 1 . sz., a továbbiakban: HVB) lehet jogorvoslattal fordulni.

III.Az ajánlások gyűjtése

A nemzetiségi névjegyzékben szereplő, Füzesgyarmat településen lakóheUyel rendelkező
választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, nevének, személyi azonosítójának,
magyarországi lakcímének az ajánlóíven való feltüntetésével. 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 ajánihat, de egy jelölt csak egyszer ajániható. Az ajánlás nem
vonható vissza.

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját és aláírását.

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

Nem gyűjthető ajánlás:
. az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve

munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége
teljesítése közben,

. a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban
levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

S tömegközlekedési eszközön,
. állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
. felsőoktatási és köznevelési intézményben,
. egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
. a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva

álló magánterületen.

S

S
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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-én 8 órától 2019. szeptember 9-én 16 óráig gyűjthetőek!
(természetesen figyelembe véve azt, hogy az ajánlások leadásával való nyilvántartásba vételi
kérelem nem érkezhet 2019. szeptember 9-én 16 óránál később a Helyi Választási Irodához).

Iv. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelölt bejelentése,
nyilvántartásba vétele

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-
én 16 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a Helyi Választási Bizottságnál. A bejelentés
alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltáilításhoz szükséges érvényes
ajánlások számát, az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség!

A bejelentés az E3 jelű Egyéni képviselőjelölt bejelentése című nyomtatvány (a nyomtatvány
elérhető a www.fuzesgyarmat.hu honlapon valamint a \vww.valasztas.hu oldalon) kitöltésével, és a
HVI részére történő benyújtásával (az ajánlóívekkel egyidejűleg) történik meg. A bejelentéshez
meUékelni kell valamennyi kitöltött és kitöltetlen ajánlóívet is!

Az E3 jelű nyomtatványhoz lehet csatoini a jelölt arcképét is, ezt áJló formátutriú, 240x340 pixel
felbontású, JPEG kiterjesztésű fénykép formájában lehet mellékelni és a fájlt “a jelölt személyi
azonosítója_foto” szerint kell elnevezni. A jelölt a nyomtatványon kérheti továbbá nevének
nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a szavazólapon és a választások hivatalos oldalán, amit
MS Word fájlban, nyomtatott nagybetűkkel kell meilékelni, és a fájlt “a jelölt személyi
azonosítója_nemzetiseginev” szerint kell elnevezni.

Ajánlóív nem maradhat a jelöltként indulni szándékozó választópolgárnál, illetve a jelölő
szervezetnél, tehát az összes kitöltött és Olyan ajánlóívet is vissza kell szolgáltatni, amelyeken
egyetlen ajánlás sem történt. Az ajánlóívek leadásának elmulasztása bírság kiszabását vonja
maga után!

A bírságot a HVB szabja ki hivatalból, összege minden be nem nyújtott ajánlófv után 1.000
(ezer) forint. A bírság kiszabásával kapcsolatban a választási bizottságnak nincs mérlegelési
jogköre és nem gyakorolhat méltányosságot sem. A bírságot akkor is meg keU fizetni, ha az
ajánlóív bármilyen okból megsemmisült vagy elveszett. A választási bizottság által kiszabott bírság
a jelölő szervezetet (közös jelölt esetén a jelölt áilításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet
egyetemlegesen) terheli.

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 területi nemzetiségi önkormányzati
képviselő-jelölt esetén az 5 (öt) darabot! Az ajánlások eUenőrzésének eredményéről a választási
iroda tájékoztatja a helyi választási bizottságot.

Az ellenőrzés során a jelöltet álLító szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát
azonban nem zavarhatja. Ezen túl, amennyiben a jelöltként indulni szándékozó, illetve a jelölő
szervezet kéri, a HVI tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.
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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 jelöltként való 
nyilvántartásba vételt. Ez esetben azonban lehetőség van arra, hogy a jelöltté válni szándékozó 
ismételt igénylésben újabb ajánlóíveket igényeljen, és folytassa az ajánlások gyűjtését, újabb A6 
jelű nyomtatvány benyújtásával. 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 mindenképpen be kell nyújtani az összes pótlólagos ("utólag gyűjtött") 
ajánlást tartalmazó ajánlóívet, mert az ezt követően benyújtott ajánlóívek és jelöltbejelentések 
érvénytelenek! 

A nyilvántartásba vételről a HVB legkésőbb a bejelentést követő 4. napon belül határozattal 
dönt, amely az érintett részére kiküldésre kerül, valamint személyes adatok nélkül, a helyben 
szokásos módon (így Füzesgyarmat Város Önkormányzatának honlapján, valamint a 
Polgármesteri Hivatalban a külön erre a célra elhelyezett hirdetőtáblákon) is közzé lesz téve. A 
döntés ellen 3 napon belül lehet jogorvoslattal (fellebbezéssel) élni. 

A Helyi Választási Bizottság várhatóan csütörtöki és hétfői napokon 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 szabályait 
betartani, a választások tisztességét megőrizni szíveskedjenek. 

Füzesgyarmat, 2019. augusztus 9. 


