
TÁJÉKOZTATÓ JELÖLTEK RÉSZÉRE

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati
képviselők megválasztásának  időpontját  2019.  október  13-ra  tűzte  ki  Áder  János
Köztársasági  Elnök  Úr,  illetve  a  Nemzeti  Választási  Bizottság.  Ezen  a  napon  5  évre
választunk polgármestert, illetve önkormányzati képviselőket. 

A polgármesterjelölteknek legalább 90, a képviselőjelölteknek legalább 30 érvényes ajánlást
kell összegyűjteniük ahhoz, hogy hivatalosan is nyilvántartásba lehessen őket venni.

Az ajánlóívek igénylésére 2019. augusztus 24-2019. szeptember 9-ig van lehetőség a Helyi
Választási Irodánál a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalban, melynek feltétele a megfelelően
kitöltött nyomtatvány (A4) benyújtása. Az ajánlóívek leadására  2019. szeptember 9-ig van
lehetőség, és a megfelelő számú ajánlás mellett ekkor szükséges leadni a jelölt bejelentésére
szolgáló nyomtatványt (E2). 

Felhívjuk a  tisztelt  jelöltek  figyelmét  az ajánlások gyűjtésével  kapcsolatban arra,  hogy az
ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személynek fel kell tüntetnie nevét, személyi azonosítóját - ha
nem  rendelkezik  személyi  azonosítóval,  a  személyazonosságát  igazoló  hatósági
igazolványának számát - és aláírását, e nélkül az ajánlóíven szereplő ajánlások érvénytelenek.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a lenti kivétellel - a jelölő szervezet képviselője vagy a
jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

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, 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.

Tájékoztatjuk a tisztelt jelölteket, hogy választási plakátokat elhelyezni

a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,

b)  állami  vagy  önkormányzati  tulajdonban  lévő  dolgon  a  vagyonkezelői  jog
gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30
napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét
viselni. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy
nevét.

Helyi Választási Iroda vezetője: 

dr. Göndör-Kökény Katalin, jegyző



Elérhetősége: 

cím:2363 Felsőpakony, Petőfi S. u 9.

tel.:0629/317-131, vagy 0620-929-9686

e-mail: jegyzo@felsopakony.hu

Helyettes: Kronvalter Emília 

Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu
honlapon, ill. beszerezheti személyesen a Polgármesteri Hivatalban, míg a választási értesítő
elvesztése esetén, valamint a névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek benyújtásával kapcsolatban
ügyfélfogadási időben keressék Kronvalter Emíliát. (tel: 29/317-131).

Helyi Választási Iroda

http://www.valasztas.hu/

