Tisztelt Lakosság!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október 12-re (vasárnapra) tűzte ki a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napját.
Az országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, csak magyarországi lakóhellyel rendelkező
választópolgárok szavazhatnak,
- átjelentkezés iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás
kitűzését megelőzően legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyének
érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a
helyi választási irodához.
- mozgóurna kérelem lakóhelyre, - átjelentkezést igénylő - tartózkodási helyre, illetve a
lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti szavazókör területéhez tartozó címre
igényelhető. (Egészségügyi intézményben történő szavazásra nincs lehetőség),
Határidő: a kérelemnek
-

legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási
irodához
2014. október 12-én 15.00 óráig meg kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló
bizottsághoz.

- Magyarország külképviseletein nem lehet szavazni.
Az alábbiakban tájékoztatást kívánok nyújtani Önöknek a képviselő és polgármesteri
indulás feltételeiről:
Csehbányán 4 fő, Farkasgyepűn 4 fő, Városlőd településen 6 fő képviselő választható.
A választópolgárok idén már nem ajánlócédula kitöltésével és átadásával, hanem
aláírásukkal támogathatják a jelöltként indulni szándékozókat. Egy választópolgár több
jelöltet is támogathat, de egy jelöltet csak egyszer.
Képviselőjelölté az a személy válhat, akit az adott települési választópolgárok közül
Csehbányán legalább 3 fő
Farkasgyepűn legalább 4 fő
Városlődön legalább 12 fő ajánlott.
Polgármesterjelölté az a személy válhat, akit az adott települési választópolgárok közül
Csehbányán legalább 8 fő
Farkasgyepűn legalább 10 fő

Városlődön legalább 36 fő ajánlott.
1. Ajánlóívek igénylése
Ajánlóívet - a választás kitűzését követően - a független jelöltként indulni kívánó
választópolgár és a jelöltet, valamint listát állító jelölő szervezet /a képviseletére jogosult
személy útján/ igényelhet a Helyi Választási Irodában.
Az ajánlóívek igénylésére szolgáló A4 jelű nyomtatványt (letölthető innen) nemcsak a jelölt,
hanem bárki átadhatja a helyi választási iroda részére, az átadónak nem kell
meghatalmazással rendelkeznie, de a nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját
kezűleg kell aláírnia
2. Ajánlóívek átadása
A Helyi Választási Iroda az ajánlóíveket, melyeket sorszámmal, valamint hitelesítő
bélyegzőnyomattal lát el legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő
részére.
Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:
- jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője,
- ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy,
- maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy, és
- a független jelöltként indulni szándékozó személy, vagy az általa meghatalmazott személy.
Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően
személyazonossága igazolására alkalmas igazolvánnyal kell igazolnia személyazonosságát.
Az ajánlóív átvételére jogosult személy tételesen ellenőrzi az igényelt ajánlóívek sorszámát és
bélyegzőlenyomatának meglétét, majd átvételi elismervény ellenében átveszi azt.
Ajánlóívet a jelöltbejelentés időszakában, 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet igényelni,
akár több alkalommal is.
3. Ajánlásgyűjtés
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal
rendelkezik. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de csak egy ajánlással. Az ajánlás
nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját,
magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját
kezűleg aláírja.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni
szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője alábbi kivételekkel bárhol gyűjthet:

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.
4. Jelölt bejelentése
A jelölt bejelentésére 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig van lehetőség munkanapokon
8.00 – 16.00 óra között a Helyi Választási Irodánál (8445 Városlőd, Templom tér 4.).
A jelöltet az ajánlóívek és az E2 jelű nyomtatvány (letölthető innen) átadásával kell
bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál. A formanyomtatványt
bárki átadhatja a Helyi Választási Irodának, de fontos, hogy a jelöltként indulni kívánó
választópolgárnak, és amennyiben a jelölt jelölő szervezet jelöltjeként indul, akkor a jelölő
szervezet képviseletére jogosult személynek is alá kell írnia.
A Helyi Választási Iroda átveszi az ajánlóíveket, az E2 jelű formanyomtatványt és a
polgármesterjelölt fényképét (ha csatolásra kerül), azokat ellenőrzi, felhívja a bejelentő
figyelmét az esetleges hiányosságokra és a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki.
A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó
jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási
irodának 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes
választási bizottság hivatalból eljárva minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000 Ft bírságot
szab ki.
Ha a jelölt, jelölő szervezet 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig leadja azokat az
ajánlóíveket, amelyeken nem gyűjtöttek ajánlást, mentesül a bírság megfizetésének
kötelezettsége alól.
A választási iroda az átvett ajánlóíveket a bejelentő jelenlétében rögzíti az informatikai
rendszerben, erről a bejelentő részére átadás-átvételi jegyzőkönyv kerül átadásra, amely
tartalmazza azon sorszámú ajánlóíveket, melyek nem kerültek a választási irodának leadásra.
5. Ajánlások ellenőrzése

A Helyi Választási Iroda az informatikai rendszerben végzi el az ajánlások ellenőrzését.
Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett
adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának
adataival való összevetésével kell elvégezni.
Az ajánlások ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda vezetője tájékoztatja az illetékes
választási bizottságot, aki dönt a jelölt nyilvántartásba vételéről és a döntésről a választási
iroda postai úton levélben tájékoztatja a jelöltet, illetve jelölő szervezetet.
A nyilvántartásba vételről hozott határozat jogerőre emelkedése után van lehetősége a
jelöltnek illetve jelölő szervezetnek, hogy megbízott tagot jelentsen be a Helyi Választási
Bizottságba. A Helyi Választási Iroda a delegált tagok bejelentésére szolgáló
nyomtatványokat a nyilvántartásba vételről hozott határozattal együtt juttatja el a jelöltnek,
illetve jelölő szervezetnek.
6. Szavazólap adattartalma
A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

