vÁLAszTÁsI rÁ.lÉrozr,qraró
jelölő sZeNezetek

J€lölő

és jelöltek

részére á 2019. március 31. napjára kitrizölt időköZi
polgánnester válasZtáshoZ

szervezetek nyilYántartásba vétcle

1,) Jelöltet vagy listát állító szervezetet (jelölő szervezet),a választás kitűZését
követóen
választási eljá.ásról szóló 2013, évi x]o(VI. törvény (a
továbbiakban: ve.) 307/D,§ éfielmébena teúleti Választási Bizottság (a
továbbiakban: TVB) vagy a Nemzeti váasztási Bizottság (a továbbiakban:
irme]vné] a jelö]ó szel.vezetet bejelentették
veszi nyi]vántafiásba.
ldóközi l,ála§ztáson a jelölt. illetve lista nyilvántafiásba vételérei]letékes
vala§ztási bizottság (ve. 307/C§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a Helyi
Választási Bizott§ág - továbbiakban: HvB) Yeszi nyilvántartásba a jelölő
szen,ezetet. A.ielölő §zervezet trejelentésre a ,,P3'' j€lű,
,,Jelólő szenezet
bejelenté§e'' e]ncvezésú nyontatvany (4/2014.8vii.24,) IM. rendelet 10, szarrru
20l8, lX, 8-1ól llaLJl\o§ n]e||c,|.Iete| 5/oIgá].

a

NvB)

2,)

lI.

-

Az időközi

polgárn]ester válasááson fiiggetlen jelöltként indulókat a Heiyi
Vá]asztási Bizottság veszi nyilvántaltásba (Ve. 307/G (2) bekezdés).
I

Jclölt állítti§hoz §züksége§ ajánlások számának megállapítá§a

A Helyi

Választási lroda (a továbbiakban| HVI) Vezetője 2019. január 24-én
állapída meg a polgármester jelölt alLiláshoz sZüksegcs cnencs ajinlcsok szánát,
nreJy a wmv,, szeleveny.hu honlapodváasztás linli alatt. illetve aZ Tiszasasi
KöZös
oi](olmán,vzali Hivatal Szelevér,iyi Kirendehség hidetőtábláján oilasható,
A szükséges aiánlások számának megállapitásakor a \,á]asztópolg.irok szánát a
kö7-pontj néviegyzéknek a szavazást megelőző 67. nap (2019. január 23,)
adatai
alapján felléle kerekitve ke1l megállapítani O/e. 307/E,§)

III.

Ajánlóív igénllés
1,)

A jelölő szenezetek a nyilvántartásba véte] utál1 igén],elhetnek aiánlóivet a
Helyi Választási llodában l547ó. Sze]erert), Kossuth L út +.j Czucziné
Keresztes Anita HVl vezetőnél,

Ajánlóív igén),lésú.eaZ ,,A4'' jelú,.Ajánlóív igénylés''elnevezésű nyomtatvál}
(4/201,1,(VlI.24.) lM. rendelet 12, számir 2018. Ix. 8{ó1 hatályos melléklete)
szolgá]. A nyomtat\,ány 3. oldaian a jelölő szenezet képviselőjének neve és
aláírása ro\,atban irz irhat alá. aki ajelölő szeNezet NvR,ben rögzített töIvényes
képl,iselő.je vag,v neghatalmazottja az NVR-bcn szereplő képviselőtó1
vagy

meghatalmMottól származó. irásbeli meghatalnazással rendelkezik, A7
ajanlóív igénylő nyomtai\,ányon kell megadni az igényelt ajánlóívek
darabszámát, el]nek meghatározásakor figyelemmel kell lerrti arra, hog) eg,v
ajál óíven 8 db ajanlás gyűjtésére van lehetőség.
A nyomtatványt a személyi okmányok atlataiva] megcgyezően kell ktölteni, A
nyomtatván}t ajelöltként induló személynek saját kezűleg ke]] aláínia, aje]őlt
helyett meghatalmazottja a Dyomtatvány aláírására nem jogosult. A Hel),i
Választási lroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonositóval vonalkód - (Ve,
121,§ (2) bekezdé9 1át el, Az ajánlóív érvényességénekfeltétele, hog,v azot]
szerepeljen az ajánlást gyíljtő személy neve és aláirása (ve, L22,-s (6)bekezdér2,)

f|rggetlen polgámester jelölt a választás kitiizésétkövetően személyesen
igényelheti az ajánlóívet a Hel.vi váasztási Irodától, aZ 1, pontban leinak

A

szerint,

Iv.

Ajánlóívek átadása

A Helyi Választási lroda legkor,ábban 2019, február 9-tő1 adja át az igénvló reszre az
ajánlóiveket, Az ajánlóív igén,vlésekol keil nyilatkoznia a ielöltként indulni szándékozó

r,áasztópolgrlmak arró], ho$, a nevét milyen módon kívánja szerepeltetni aZ ajánlóíven, a
szavazólapon és az internetes tájékoztatásban.

ajánlóív átvételére jogosult személynck az ajárlóivek kiadását nTegelózően
szenrél,vazonosságuk igazoLására alkalmas fényképes igazolvám,val kel1 igazolniuk

Az

személyazonosságukat, E dokumentumlól a Helyj Választási Itoda másolatot készít,melyet
az átvételreiogosult személ,\, aláirásával igazol, és azt a választási iroda az ajánlóív kiadását
rögzítő imtanyagban helyezi el, AZ ajállóív átvételérc jogosult személ"v tételeserl ellenőrzi
az igényelt aiánlóívek szánát és az egyedi azonosító meglétét.A kor,ábban igén_velt
aiánlóívek rrrellé - írjabb A4-es n,\,omtatván,v leadásával továbbj ajánlóív is igén,velhető,
Hivatalos aján]óivnek csak a HVI által kladott ajánlóív minóSül, Az ajánióívről kilöltetlen
áilapotban sem 1ehet másolatot készíteni!

v.

Ajánlásgyűjté§

12,§-ai értelmében: Az a választópolgár
választókeúletben \,álasztójoggal rendelkezik,

A Ve- 122.§

-'

ajánlhat jelöltet. aki a válas7táson a

kell vezetni az ajánlást adó v.tlasztópolgár ne\,ét, személyi Monosítóját,
nragyarországi lakcímét, AZ ajánlóívct az ajálló r,álasztópolgár saját kczűleg aláiriLr,

Az

ajrirllóílT e rá

Egy váasztópolgár löbb jelöltet is ajánlhat, de egy válasdópolgár egy jelöltet csak egy
ajÁlással támogathat, a további ajanlásai én,ón)telenek. AZ ajánlás nem von]rató vissza,
Az ajánlóivcn az ajánlást gyújtő személy felünteti nevét és áLáírását,

\ie. 123. § (1) Ajánlást a polgálok zaklatása nélkiil - a (2) bekezdésben íbglalt kivétellel a
jelölő szeNezet képviselője vag),, a jelöltként indulni száldékozó \,álasztópolgár. illetve

amak képviselője bárho1 gyűjthet,
(2) Nem g}újthetó ajfulás:

.'

az aj anlást g}djtő és az ajarrló munkahelyén muniaidejében vagy munkaviszonyból, illetve
munkavégzésleilályuló más jogviszonybóJ fakadó munkavégzésikötelezettsége teljesítése

köZben,
D] a Magyar Hon\,édségné]és a központi államigazgatási szerveknél szolgálali viszon),ban
1el,ó szernélytől a szolgálati helyén vagv szolgálati 1'eladatának teljesítéseköZbgD,

., tömegköZ]ekedósi
.7]

á]lami, helyi és nemzetiségi önliormányzati szeNek hivatali hel),iségében,

.' íalsóoktatási

l
g'

eszköZön,

és köznevelési intézménybclr.

egészségüg},i szolgáltaló helyiségében, va]amint
a tulajdonos elózetes. irásbeli hozzájalulásának hiányában

álló magánterűleten.

közforgalon számfua nyitva

(3) Az aiánlásét1 aZ ajálrlást adó váiasztópolgáI részére előnyt adni vagy ígénitilos. Az
ajánlást adó választópolgár aZ ajánláséIt ne1n kélüet e]őn).t. illetve nem fogadhat el előnl.t
vag}, annak ígéretét.
(4) Ér\,ón),telen az az ajánlás. amclyet az ajánlási szabályok megsértésévelgyújtöttek.

vl.

Jelölt bcjelenté§e

A jelöltet aZ ajfulóivek átadásával kell beje]enteni a nyilvántartá§ba vételre illeiékes \,álasztási
bizottságná1 (Szelevélr,v He]yi váiasztási Bizottsága).

A .jelölt

bejelentésér,e]egkésőbb 2019. íebruár 25_én 16.00 óráig van lehetóség, Jelölt
bejelentésére az ,,E2" jelű ,,Eg}éni jelölt bejelentése'' elnevezésú(4/2014.(vII.24.) IM,
reidelet ]7. sziínú2018. Ix, s-tól hatályos melléklete) nyontatvány szoigá.
AZ,.E2" jelií foman!.ontatvány aláirásfua vonatkozó szabályok:
a.ielöllként indulrri kivánó választópolgamak, és
amennyiben a jelölt.jelöló szervezet jelöltjeként indul. akkor a jelölő szervezet
képviseletéle j ogosult személ_vnek is alá kell írnia.
A nlegfelelően kitöItött .,E2"jelú fomlanyomtatvány a Helyi választási iroda Vezetőjénélvagy
he]!ettesénékadható le,
A Hel,vi Választási lroda ve7etője átveszi aZ ajánióíveket, az .,E2''jelti formanyomtatván}t,

-

Ellenőrzést követően

a HVI

vezctője t'elhívja a bejelentő 1lgYelmét aZ

esetleges
hiáltyosságokra.
A íiiggetlen jelöltként indulni szándékozó választópolg.t, illetve a ielö]tet állitani szfudékozó
je]ölő szeNezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi vá]asztási
Irodának 20l9, február 25-én (hétfő) 16,00 óráig.

E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból elján,a bírságot szab

k

(ve, 124.§ (2) bekezdése), A bírság összege nirrden be nem n],újtott ajánlóiv után 1.000.-

Ft,

Ha

a

szervezet 2019, február 26-án 16.00 óráig leadja azokat az ajánlóiveket.

ielölt,.ielölő

amel,vekben nern gyűjtöltek ajánláSt, mentesiil a bír§ág megfiZetésének kötelezettsége aló1. (Ve.
124,§ (3) bekezdés),

A

választási iroda az átvett aján]óíveket a bejelentő .ieienlétében rögzíti aZ iformatikai
rendszerben 0.JvR), erről abejelentő lészéreátadás - átvétel1 elismeNény kerüi átádásra, anely
tartá]mazza azon sofszámil ajánlóíveket, melyek nem kerültek leadásra a választási irodánál.

vll. Ajánlások

A Helyi

ellenőrzése

Választási lroda a valasztást irrfomatikai rcndszerében végzi el az ajírrlások

ellenőIZésél.
Az ajánló választópoigár azonosítását és válasáóioga megálapítását aZ ajánlóí\,en feltüntetett
adatainak a központi né\,je$zék és a szavazókörök és választókedilctck nyilvántarlásálak
ddalaital \'dló - öss,/e\ eLese\ e. kellel\ége,,ni.

é

Az ajánlások

én)es
ellenőr,zését nem kell tovább lo]ytatni. ha bizonyossá válik, hog1 cz
(2)
(Ve,
szükséges
számot
127.§
bekezdés).
ajánlások száma eléri ajclöLtséghez
Az ajánlások el]enórzésének eredményéról a Helyi Választási Iroda vezetője tá.jékoztatia a
Helyi váasztási Bizottságot (ve. 127. § (3) bekezdér.
A jelölt nyilvántaltásba vételéröl az j]letékes heiyi valasztási bizottság dönt (Ve, 1 32. §).

A Helyi Választási Bizottság döntéséről

a választási iroda táiékoztatja

ajelöltet. illetve ajelöló

szcl\ezetet.

VIlI. r\legbízott (delegál1) tagok bej€lentése

A nyi]vántartásba vételről hozott HVB határozat jogelőre emeikedése után van lehetősége a
jelöltnek illetve a jelölő szervezetnek. hogy negbíZott tagot (delegá]t) jelentsen be a
szaviuatszám]áló Bizottságba és a He]yi választási Bizottságba. (Bizottságonkéni 2 fő) (Vc.
30.§ (2) 20l9. március 22-én 16 óráig.

A

választási bizottság megbízott tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabáyok:
alálasztási bizottságnak nem lehet tagja
l'' a köZtársasági elnők,

A

Ve,

18,§,a alapián

I

a házrragy.

c) képviselő,

d] alpolgármestcr.
e)

j.gyző,

/) másik választási bizottság tagia. vá]asztási iroda tagja,
a Magyar Honvédséggelszolgálati jogviszorrl,ban álló livatásos és szerződéses katona.
honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a télryleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos

9!

\rtora. r a'omirl
ielölt.

,t'

lx. szavazó|ap adattaftama
A szavázólapolt

jelö]tek a Hel},i választási Bizottság álta] 2019, február 25-én 16.00 óra
után mcgtaltoit sor§olás §zerinti §orrendben szerepelnek (VE. 16,§ (1) bekezdés).
a

A polgármesterjelöltek sorrendjének solsolásáIa 2019,

1ébruár 25_én l6,00 óra után (a.jelölt

bejelentés határidejének ]eiáíát követően) keflil sor,

Ha a solsolást követően a Ilelyi Választási Bizottság valamely jelöltet nem

vesz
nyi]vántartásba, vagy abból töröl. a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyitott
sorrendjc nem változik (Ve, 120,§ (3) bekezdés).

x. Nyomíatván"voli clérhetősége
Az időközi polgalmestel választásál kötelezően használandó nyomtatványok (,,P3", ,,A,{" és
..E2" .ielű) elérhetők a lálasztás hivatalos honlapján (rr1\.rv.va]asztas,hu), va]amint
beszerczhetők a Hell,i Válasaási lrodriná1 (5476, Szelevény, Kosslrth L. út 4.) Czucziné
Keresztes Anita HVI veZetőnél

Kérem, hogy a választással kapcsolatos kérdéseikkel1'orduljanak a Hel_vi Választási Irodához
az alábbi elérhetóségekenI

cíúe:5476, Szelevény, Kossuth L. út 4.
Helyi Választási lroda Vezetője: Czucziné Keresztes Anita jeg,vző
'l'eletbnszáma: 56/329,001
Hel,vi Választási Iroda

Faxszánll

561329_0l]t

E-maiL citrre: tiszisas.iecvzoig'lcmaiL.cotrr
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C7uc7iné Keíeszles An jla
veZetője
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