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Tájékoztató
a polgármester- és képviselő-jelöltek
részére, az ajánlás és a jelölt bejelentés
szabályairól.
A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választását 2010. október 3. napjára tűzte ki. Az ajánlással és a jelöltek bejelentésével
kapcsolatosan az alábbiak szerint adok tájékoztatást:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött
választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása eljárási
határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2010. (VII.16.) KIM rendeletben
foglaltak alapján a választópolgárok 2010. szeptember 3-án 16,00 óráig az
ajánlószelvények leadásával élhetnek ajánlási jogukkal. A választási értesítővel együtt az
ajánlószelvények postai kézbesítését a Magyar Posta 2010. augusztus 19. napjáig végzi el. A
jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16,00 óráig lehet bejelenteni az illetékes
választási bizottságnál. A kompenzációs listát, valamint az azon szereplő jelölteket legkésőbb
2010. szeptember 6-án 16,00 óráig lehet bejelenteni.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 52. §-a az alábbiak
szerint szabályozza a jelölt bejelentését:
A bejelentésnek tartalmaznia kell a jelölt családi és utónevét, személyi azonosítóját, lakcímét,
valamint nyilatkozatát arról, hogy
a) választójoga van,
b) a jelölést elfogadja,

c) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői vagy a polgármesteri
megbízatással, illetőleg megválasztása esetén arról lemond.
(Ha a választókerületben két vagy több azonos családi és utónevű választópolgár kíván
jelöltként indulni, a később bejelentett személy köteles gondoskodni arról, hogy – betűjelzés
vagy második utónév feltüntetésével – a korábban bejelentett jelölttől megkülönböztethető
legyen.)
A jelölt bejelentésére az E jelű formanyomtatvány szolgál.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. § (1) bekezdése alapján egyéni választókerületi képviselőjelölt az lehet, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Az alábbi táblázat
tartalmazza, hogy Dunaharaszti városban választókerületenként legalább hány ajánlás
szükséges a jelölt bejelentéséhez.
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E törvény 9.§ (3) bekezdés b) pontja alapján polgármesterjelölt az lehet a 10 000 lakost
meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú településen, akit a település
választópolgárainak 2%-a, de legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.
Dunaharaszti Városban a fentiek alapján legalább 321 ajánlásra van szükség.
A lista bejelentése a Ve. 53. §-ában foglaltak szerint történik.

A listát és a listán szereplő jelölteket az illetékes választási bizottságnál az L jelű
nyomtatványon kell bejelenteni. A listán szereplő jelölteknek ki kell tölteni az SZ jelű
nyomtatványt is, melyet a lista bejelentésekor szintén mellékelni kell.
A lista bejelentését követően nincs lehetőség új jelölt bejelentésére, a kiesett jelölt helyett más
jelölt állítására, a bejelentett jelöltek sorrendjének megváltoztatására, a lista visszavonására.
A jelöltet törölni azonban a bejelentés után is lehet.
A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető mandátumok
száma, azaz legfeljebb 9. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza
meg, azt a lista bejelentése után nem lehet módosítani.
Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép.
Kompenzációs listát az a jelölő szervezet indíthat, amely a település egyéni
választókerületeinek több mint felében jelöltet állított. Kompenzációs listát és azon szereplő
jelölteket 2010. szeptember 6-ig a Helyi Választási Bizottságnál lehet bejelenteni. A
kompenzációs lista esetén a bejelentőnek a szükséges számú jelölt, illetve kompenzációs lista
bejelentéséről vagy nyilvántartásba vételéről szóló igazolást kell átadnia.
A listával kapcsolatos adatmódosítási, javítási igényeket szintén az L jelű nyomtatványon kell
bejelenteni.
Az ajánlásokat a Helyi Választási Bizottságnak ellenőriznie kell.
A Választási Iroda a jelölt, lista bejelentésének átvételéről igazolást ad ki.
A Választási Bizottság a bejelentést követő 2 napon belül a törvényes feltételeknek megfelelő
jelöltet, listát nyilvántartásba veszi és arról igazolást ad ki.
Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották, legkésőbb
2010. szeptember 7-én 16,00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el.
A benyújtott ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást a illetékes választási
iroda 2010. október 3-án megsemmisíti. A jelöltnek, jelölő szervezetnek a be nem nyújtott
ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6-án 16,00 óráig meg kell semmisítenie. Az erről
készült jegyzőkönyvet 2010. szeptember 9-én 16,00 óráig kell átadni a választási
bizottságnak.
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A Ve. 46. §-a szerint jelöltet az a választópolgár ajánlhat akinek lakóhelye a
választókerületben van. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlószelvényre rá kell vezetni az
ajánló választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, az ajánlott személy
családi és utónevét, a jelölő szervezet nevét, illetőleg a független jelölés tényét.
Jelöltet – a független jelölt kivételével – csak a választási bizottság által nyilvántartásba
vett jelölő szervezet állíthat.
Az a jelölő szervezet, amely jelöltet, vagy listát kíván állítani a társadalmi szervezetek
bírósági nyilvántartásából a választás kitűzését követően kiállított kivonat csatolásával
kell bejelenteni.
A bejelentéshez a P jelű nyomtatvány áll rendelkezésre. A nyomtatványhoz - amennyiben
kérik annak feltüntetést a szavazólapon – mellékelni kell a jelölő szervezet emblémáját
szürkeárnyalatos, legalább 300 dpi felbontású JPEG vagy TIF kiterjesztésű elektronikus
formátumban is. A P jelű nyomtatványt a szervezet törvényes képviselőjének, vagy az általa
meghatalmazott személynek kell kitöltenie és bejelentenie az illetékes választási bizottságnál.

A kisebbséget képviselő jelölő szervezet PK jelű nyomtatványon – az N jelű nyomtatvány
csatolásával – kérheti, hogy a szervezet neve a szavazólapon kisebbségi nyelven is
feltüntetésre kerüljön. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
A Ve. 48. §-a alapján ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet
gyűjteni, kivéve:
a) munkahelyen munkaidőben, vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló
más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévő
személytől a szolgálati helyen, vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, vagy az
ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.
A Ve. 50. §-ában foglaltak alapján érvénytelen az az ajánlás, amelyet :
a) nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
b) nem a 47. § (2) bekezdése szerint kitöltött ajánlószelvényen adtak le,
c) az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több
jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.
Amennyiben a választással kapcsolatosan további kérdése merül fel, úgy a Helyi Választási
Iroda munkatársai készséggel állnak rendelkezésre.
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