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TÁJÉKOZTATÓ
a jelöltajánlásról

A Köztársasági elnök 2019. október 13. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A Nemzeti Választási Bizottság szintén erre a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását is.

Jelöltajánlásra 2019. augusztus 24. napja és 2019. szeptember 9. napja között van lehetőség a Helyi Választási Iroda által a Nemzeti Választási Rendszerben előállított és kinyomtatott egyedi azonosítóval ellátott ajánlóíven.

Az ajánlóívet a Helyi Választási Irodától (8420 Zirc, Március 15. tér 1. emelet 204. iroda) lehet igényelni a https://www.valasztas.hu/" https://www.valasztas.hu/ honlapon elérhető A4 vagy A6 számú Ajánlóív igénylő  nyomtatványon.

Az ajánlóíven a Helyi Választási Iroda feltünteti a választás típusát, a jelöltként indulni szándékozó nevét, a jelölő szervezet nevét vagy a független jelölés tényét, a település megjelölését.  Közös jelölt esetén, az ajánlóíven a közös jelöltet állító valamennyi szervezet neve feltüntetésre kerül.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti a nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, akkor a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány számát – és aláírását.

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti helyi választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.
 Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik. 

Az ajánlóív átvétele:
a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:
a)    a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője (informatikai rendszerben rögzített); 
b)    a P3 nyomtatvány 10. pontjában feltüntetett személy (informatikai rendszerben rögzített), 
c)    az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott, az adott településre kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy (informatikai rendszerben rögzített),
d)    az informatikai rendszerben rögzített [a-c) pont szerinti] személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy 
jogosult.


Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a településen választójoggal rendelkezik.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. 
Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg írja alá.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza!

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül – az alábbi kivételekkel – a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, vagy annak képviselője bárhol gyűjthet.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 123. § (2) bekezdés alapján nem gyűjthető aláírás:
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, valamint
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.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek!

Bővebb információ megtalálható: https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok2

További tájékoztatás a Helyi Választási Irodában (Városháza 8420 Zirc, Március 15. tér 1. emelet 204. iroda, telefonszám: 06-88/593-702) kérhető.


Zirc, 2019. augusztus 23.

								Bereczkiné Papp Krisztina sk.
								     HVI vezető-helyettes


