TÁJÉKOZTATÓ
Jelölt állítás folyamata az önkormányzati választások alkalmával
AZ AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE
Az ajánlóívet a szervezet jelöltje, vagy az A4-es nyomtatványon megjelölt jelölő szervezet
képviselője, illetve független jelölt a Gödöllői Helyi Választási Irodától (2100 Gödöllő
Szabadság tér 6.) igényelheti a választás kitűzését követően. Amennyiben a jelölt nevében
a jelölő szervezet képviselője jár el rendelkeznie kell meghatalmazással, hogy a jelölt
nevében eljárhat.
Jelölő szervezet által történő jelölés esetében kizárólag csak jogerősen nyilvántartásba
vett
szervezet
állíthat
jelölteket.
Az ajánlóíven a választási iroda feltünteti a jelölt nevét. A jelölő szervezetet vagy hogy
függetlenként kíván indulni a jelölt, a választókerület megjelölését. Közös jelölt esetén az
ajánlóíven a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni.
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást
megelőző ötvenedik napon (2019. augusztus 24.) átadja az igénylő részére az általa
igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval
lát el.
AZ AJÁNLÁSOK GYŰJTÉSE
Egyéni képviselőjelöltre, polgármester jelöltre az a választópolgár ajánlhat, aki a választáson
a
Gödöllő
város
területén
választójoggal
rendelkezik.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját,
magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Egy
választópolgár
több
személyt
is
ajánlhat.
Egy választópolgár egy személyt csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai
érvénytelenek.
Az
ajánlás
nem
vonható
vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját – ha nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának
számát és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője, vagy a jelöltként indulni
kívánó 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.
A jelölt a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának
a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. (2019. szeptember 9. 16 óra) E
kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság
hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után
ezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb fenti határidő elteltét követő napon
benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. (2019. szeptember 10. 16 óra)
AZ AJÁNLÁSOK ELLENŐRZÉSE
A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi, melynek során vizsgálja, hogy
- az ajánlóív megfelel a Ve. 122. §-ban foglalt követelményeknek, azaz az ajánlóívre rá kell
vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét,
az
ajánlóívet
az
ajánló
választópolgár
saját
kezűleg
aláírja,
az
ajánló
választópolgár
rendelkezik-e
választójoggal,
továbbá
- hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot.
Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni.
Az ajánlások tételes 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 tájékoztatja a jelölt
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
Az ajánlóívek leadásakor az E2 nyomtatvány leadásával kérhetik az egyéni jelöltek,
polgármester jelöltek nyilvántartásba vételüket a helyi választási bizottságtól. A helyi
választási bizottság az ajánlásokról szóló tájékoztatás és az E2 nyomtatvány jogszerűségéről
való tájékoztató után dönt a jelölt nyilvántartásba vételéről legkésőbb az ajánlóívek leadását
követő 4. napon dönt.
Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda a szavazást követő kilencvenedik nap utáni
munkanapon megsemmisíti.
A jelöltállításhoz szükséges folyamat leírása a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 120. § (1)-(2), 121.-128. §, 307/F. § alapján készült.
Ajánlással, jelöltállítással kapcsolatosan a Gödöllői Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
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