A polgármesterjelölt
A polgármester-választáson a település, illetve a fővárosikerület,
választásesetében a fővárosegyválasztókerületnekszámít.

a

főpolgármester-

A (fő)polgármester-választáson a jelölt:
•
•
•

párt jelöltje,
egyesület jelöltje, vagy
független jelölt lehet.

Egy személy csak egy településen fogadhat el jelölést.
Az
első
kétesetben
(pártésegyesületjelöltje)
szükséges,
hogy
a
civil
szervezetekbíróságinyilvántartásában
a
választáskitűzésekorjogerősenszereplőpártot/egyesületetvalamelyikterületiválasztásibizottságvag
y
a
NemzetiVálasztásiBizottságjelölőszervezetkéntnyilvántartásbavegye.
Kétvagytöbbjelölőszervezetközösjelöltet is állíthat.
Polgármesterjelölt az lehet, akit
•

a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
jelöltnek ajánlott.( Bélavár:9 fő, Bolhó:18 fő, Heresznye:7 fő, Vízvár: 14 fő)

Főpolgármester-jelöltazlehet, akitlegalább 5000 fővárosiválasztópolgárjelöltnekajánlott.
A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2019.
augusztus 8-án.
Ajánlás
Polgármester-jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az induláshelyeszerinti)
helyiválasztásiirodaáltalkiadott,
sorszámmalellátottajánlóívenlehet.
Afőpolgármesterjelöltajánlásáhozszükségesajánlóívek
a
FővárosiVálasztásiIrodától
(FVI)
igényelhetőkésvehetőkát. A választásiirodákelérhetőségeiitt találhatók.
Az ajánlóívek igénylése
Ajánlóívet a választás kitűzésétkövetően a függetlenjelöltkéntindulnikívánóválasztópolgár,
illetve
a
területiválasztásibizottság/NemzetiVálasztásiBizottságáltal jogerősennyilvántartásbavett jelölős
zervezet
–
a
képviseletérejogosultszemélyútján
– igényelhet.
Azigénybejelentéséreaz A4 jelűformanyomtatvány szolgál,
amelyetazinduláshelyeszerintiválasztásiirodábanbárki, meghatalmazásnélkülleadhat.
Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény
benyújtásakor választójoggal rendelkezik.
Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt nincs mód az ajánlóívek kiadására
amennyiben az igény benyújtásakor
•
•
•

a jelölő szervezet nyilvántartásbavételemégnememelkedettjogerőre,
a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga, vagy
korábban fogadott el olyan jelölést, amely összeférhetetlen jelenlegi jelölésével.

Az
egy
választópolgár
által
egyidejűleg
elfogadható
jelöléseket a
helyiönkormányzatiképviselőkéspolgármesterekválasztásárólszóló
2010.
évi
L.
törvény(Övjt.) 8. §-a tartalmazza. A jogszabályi rendelkezést a Nemzeti Választási Bizottság
a 15/2014. iránymutatásban értelmezte. E szerint, ha a választópolgár által elfogadott jelölések
nem ugyanazon településen, fővárosikerületbenvagymegyébenvannak, vagyugyanabban a
jelölésifajtábantöbbjelölést is elfogadott, azajánlóívkiadásáranincstörvényeslehetőség.

A
választópolgár
által
a
(fő)polgármesterjelöltséggelegyidejűlegelfogadhatójelöléseketazalábbitáblázatfoglaljaössze:

A jelölt által elfogadható más jelölés:
egyén egyéni
kompe
polgár
megyei
i
választóke nzációs
mester
listás
listás rületi
listás

Jelölés

10
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en
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polgár n
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jogú
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-
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-

-

-

igen
(automatikus)

-

-

-

Névviselés
Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor az A4 jelű
formanyomtatványon kérheti,
hogyaz ajánlóívek,
a
szavazólap,
valamint
a
választásokhivataloshonlapja csakaz egyikutónevéttartalmazza.
A
jelöltkérhetitovábbá,
hogyazajánlóívek, a szavazólapés a választásokhivataloshonlapja ne tartalmazza a
nevénekrészétképező „dr.” megjelölést. Azajánlóívekelsőalkalommalvalókiadásátkövetően a
névviselésrevonatkozójognyilatkozatmárnemmódosítható.

Az ajánlóívek átvétele
A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én
(szombaton) 8.00 és 16.00 óraközött adjaátazigényeltmennyiségűajánlóívetazigénylőnek.

Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van
lehetőség.

Az ajánlóívek átvételére
•
•
•

a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
az
ajánlóív
igénylésére
formanyomtatványonazívekátvételéremegjelöltszemély;
a jogerősen nyilvántartásbavettjelölőszervezetalábbiképviselője:

szolgáló A4 jelű

a) a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bíróságinyilvántartásaszerint a
szervezetképviselője (informatikairendszerbenrögzített);
b)

a P3 nyomtatvány 10. pontjában feltüntetett személy (informatikai rendszerben rögzített),

c) az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott,
településre/fővárosrakiterjedőilletékességgeleljárnijogosultszemély
(informatikairendszerbenrögzített),

az

adott

d) az informatikai rendszerben rögzített [a-c) pont szerinti] személy által meghatalmazott, teljes
bizonyító erejű magánokiratbavagyközokiratbafoglaltmeghatalmazássalrendelkezőszemély
jogosult.
Az ajánlóíven szerepel a választás típusa, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a
jelölő szervezet neve vagy a függetlenjelölésténye, valamint a választókerületmegnevezése.
Közösjelöltesetén a választásiiroda a közösjelöltetállítóvalamennyijelölőszervezetnevétfeltünteti.
Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről
másolatotkészíteni – mégkitöltetlenül is – szigorúantilos!
Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00
óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelűformanyomtatványbenyújtásával.
Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadásátkövetőenmegváltozik a
jelöltkéntindulniszándékozóválasztópolgárvagy
a
jelölőszervezet neve,
az
a
pótlólagigényeltajánlóívekenmár nemkerülátvezetésre.
A
jelöltkéntindulniszándékozóválasztópolgárés a jelölőszervezet is, valamennyiajánlóívenés a
szavazólaponazelsőalkalommalkiadottajánlóívenszereplőnévvel fog szerepelni, akkor is,
ha a jelöltviselt neve a választásnapjáigházasságkötésmiattvagyegyébokbólmegváltozik.

A nemzetiségi jelölt
A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak az ajánlóív igénylésekor
az A4 jelű nyomtatványonarról is nyilatkozniakell, hogynemzetiségeképviseletétvállalja, valamint
a nemzetiségiközösségnyelvétbeszéli, kultúrájátéshagyományaitismeri.
A
helyi
választási
iroda,
illetve
főpolgármester-jelöltesetében
a
FővárosiVálasztásiIrodaazívigényléséreszolgálónyomtatványbenyújtásakor
a
jelölteknyilvántartásábanellenőrzi,
hogyazajánlóívetigénylő,
nemzetiségijelöltkéntindulniszándékozóválasztópolgár
a
helyiönkormányzatiképviselőkéspolgármesterek, továbbá a nemzetiségiönkormányzatiképviselők
2014.
éviáltalánosválasztásánésazazokatkövetőidőköziválasztásokonnem
volte másnemzetiségnemzetiségijelöltje.
Amennyiben a jelöltkéntindulniszándékozóválasztópolgárkorábbanmásnemzetiségjelöltje
volt,
azívigénylésenemfelel meg a jogszabályifeltételeknek, ezértrészéreazajánlóíveknemadhatókki.
Amennyiben
az
ívigénylés
a
jogszabályi
kritériumoknak
megfelel,
úgy
az
előzőekben rögzítettekentúl a nemzetiségijelöltkéntindulniszándékozóválasztópolgárajánlóívén
az általa képviselt nemzetiség is feltüntetésrekerül.

Az ajánlások gyűjtése
A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának,
magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásávalkellellátnia. A
választópolgárjelenlétébenazadataitmás
is
ráírhatjaazajánlóívre,
azonbansajátkezűaláírásaebbenazesetben is elengedhetetlenfeltétel.
A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.
Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbikivételekkel:
•
az
ajánlást
gyűjtő ésazajánlómunkahelyénmunkaidejébenvagymunkaviszonyból,
illetvemunkavégzésreirányulómásjogviszonybólfakadómunkavégzésikötelezettségeteljesítéseköz
ben,
•
a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban
levő személytől a szolgálatihelyénvagyszolgálatifeladatánakteljesítéseközben,
•

tömegközlekedési eszközön,

•

állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

•

felsőoktatásiésköznevelésiintézményben,

•

egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

•
a
tulajdonos
előzetes, írásbelihozzájárulásánakhiányábanközforgalomszámáranyitvaállómagánterületen.
Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttajánlásérvénytelen!
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérnitilos!
Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személynevét, személyiazonosítóját – ha
nemrendelkezikszemélyiazonosítóval, a személyazonosságátigazolóhatóságiigazolványának
(személyazonosítóigazolvány/útlevél/vezetőiengedély) számát – ésaláírását is. Fontos, hogy a
függetlenjelöltkéntindulniszándékozóválasztópolgárokés
a
jelölőszervezetekkiemeltfigyelmetfordítsanakarra, hogyazajánlóívenazajánlástgyűjtőpontosanadja
meg azadatait. Abbanazesetbenugyanis, ha a gyűjtőazadataithiányosanvagyhibásanrögzíti (pl.
elírja a személyiazonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, ésezutóbbitadja meg),
azazajánlóívenszereplőösszesajánlásérvénytelenségétokozza.
Felhívjuk továbbá valamennyi jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő
szervezetek figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH) a választást megelőzően honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a
választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembe vétele minden érintett
számára
indokolt.
A
NAIH
ajánlásai
az
alábbi
linken
tekinthetők
meg: https://www.naih.hu/ajanlasok.html

A (fő)polgármesterjelölt bejelentése
A polgármester-jelöltet legkésőbb a szavazástmegelőző 34. napon, azaz 2019. szeptember 9-én
16.00
óráigkellbejelenteni azajánlóívekátadásával
a
nyilvántartásbavételreilletékeshelyiválasztásibizottságnál,
a
főpolgármester-jelöltet
a
FővárosiVálasztásiBizottságnál. Azajánlásokszakaszosleadásáranincslehetőség! A bejelentés
alkalmávallegalábbannyiajánlástkellleadni,
amelyeléri
a
jelöltállításhozszükségesérvényesajánlásokszámát.
A (fő)polgármester-jelöltbejelentéséreaz E2 jelűformanyomtatvány szolgál.

A nyomtatványon a polgármesterjelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy tisztségét
főállásbanvagytársadalmimegbízatásbankívánjaellátni. Az E2nyomtatványhoz lehetcsatolni a
jelöltarcfényképét, ha hozzájárulannak a választásokhivataloshonlapjántörténőközzétételéhez.
Ebbenazesetbenazt
JPEG
kiterjesztésű,
240X340
pixel
felbontású,
állóformátumúfájlbankérjükmellékelniés
a
fájltazalábbiakszerintkérjükelnevezni:
„a
jelöltszemélyiazonosítója_foto”.
A
nemzetiségijelölt
e
nyomtatványonkérhetinevéneknemzetiséginyelvenvalófeltüntetését is a szavazólaponés a
választásokhivatalosoldalán, amit MS Word fájlban, nyomtatottnagybetűkkelkellmellékelni, és a
fájltazalábbiakszerintkérjükelnevezni: „a jelöltszemélyiazonosítója_nemzetiseginev”.

Az ajánlóívek leadása
Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a választási
irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazástmegelőző 33.
napon,
azaz 2019.
szeptember
10-én
16.00
óráig kellvisszaadni.
Ajánlástnemtartalmazóún.üresajánlóívaz,
amelysemmilyenadatotnemtartalmaz.
Nemtekinthetőüresívnekazazajánlóív,
amelyen
a
beírtadatotáthúzták,
kisatírozták,
korrektorralvagyegyébmódonolvashatatlannátették.
Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a polgármesterjelölt
nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság, főpolgármester-jelöltesetében a
FővárosiVálasztásiBizottsághivatalbóleljárvabírságotköteleskiszabni.
A
bírságmértékemindenhatáridőben
be
nemnyújtottajánlóívután
1
000
Ft.
A
választásibizottságáltalkiszabottbírság
a
függetlenjelöltkéntindulszándékozóválasztópolgáresetében
a
választópolgárt,
jelölőszervezetjelöltjeesetében
a
jelöltetállítójelölőszervezetet,
közösjelöltesetén
a
jelöltállításábanrésztvevővalamennyijelölőszervezetetegyetemlegesenterheli.
Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja
főpolgármester-jelöltesetében a FővárosiVálasztásiIrodának.

a

helyi

választási

irodának,

A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságotakkor is meg
kellfizetni,
ha
azajánlóívek
a
megbírságolt kötelezetten kívülállóoknálfogvaelvesztekvagymegsemmisültek.

Az ajánlások ellenőrzése
A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett
működőválasztásiiroda 3 naponbelülellenőrzi.
Az ellenőrzéssorán a függetlenjelölt, vagy
azellenőrzésfolyamatátazonbannemzavarhatja.

a

Az ajánlások ellenőrzésétcsakaddigkellfolytatni,
jelöltséghezszükségesszámot.

jelöltetállítószervezetképviselőjejelenlehet,
amígazérvényesajánlásokszámaeléri

a

Ezen túl amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet kéri,
azellenőrzéstvégzőválasztásiirodatájékoztatást ad azellenőrzéseredményéről.

A (fő)polgármesterjelöltnyilvántartásbavétele
Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a polgármester-jelöltet a helyi
választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a FővárosiVálasztásiBizottság – legkésőbb a
bejelentéstőlszámított 4. napon – veszinyilvántartásba.
Ha a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt
elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig,
2019. szeptember 9-én 16.00 óráig – pótlólagújabb ajánlásgyűjtőíveketigényelhet,

újabb A4 jelűnyomtatványbenyújtásával.
pótlólagösszegyűjtöttéshatáridőbenleadottajánlásokathozzákellszámítani
korábbanmárleadottajánlásokhoz.

A
a

A közös (fő)polgármesterjelöltállításáravonatkozószabályok
Két vagy több jelölő szervezet közös (fő)polgármester-jelöltet is állíthat.
Az
ajánlóívet
a
közös
jelölt
állításában
jelölőszervezeteknekegyüttesenkelligényelniükaz A4 jelűnyomtatványon,
közösjelöltetegyüttesenkellbejelenteniükaz E2 jelű nyomtatványon.

részt
és

vevő
a

A (fő)polgármesterjelöltkiesése
A (fő)polgármesterjelöltkiesik, ha
•
•
•
•

elhunyt,
a választójoga megszűnt,
a
jelöltet
állító
jelölő
szervezetet
a
választásibizottságtörli
jelölőszervezeteknyilvántartásából,
a jelölésről 2019. október 12-én 16.00 óráig az L7 nyomtatványonlemond.

a

A lemondó nyilatkozatot polgármesterjelölt esetében a helyi választási irodához, főpolgármesterjelöltesetében a FővárosiVálasztásiIrodáhozkelleljuttatni, személyesenvagymeghatalmazottáltal.
A lemondás a nyilatkozatnak a választásiirodaáltaliátvételévelhatályosul, feltéve, hogy a
benyújtás a fentiekbenjelzetthatáridőigmegtörtént.A lemondássalkapcsolatosjogértelmezést
a 4/2018.NVB iránymutatás tartalmazza.

