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Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi
választásáról

2014.  október  12-én  egy  napon  két  választás  kerül  lebonyolításra,  a  helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása.

Jelöltajánlás:

Mindkét választás esetén a jelöltajánlás közös szabályai az alábbiak:

 Az a választópolgár ajánlhat polgármester és települési képviselő jelöltet, aki a
választáson  a  választókerületben   választójoggal  rendelkezik.  Nemzetiségi
önkormányzati  képviselő  jelöltet  csak  a  nemzetiségi  névjegyzékben
szereplő választópolgár ajánlhat. 

Az  ajánlás  ajánlóíven  történik.  Ajánlóív  -  az  erre  a  célra  szolgáló
formanyomtatványon- legkorábban 2014. augusztus 25-én igényelhető a Közös
Önkormányzati  Hivatalban  működő  helyi  választási  irodában.  A  települési
képviselő, a polgármester és a nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet az
ajánlóívek  átadásával  legkésőbb  2014.  szeptember  8-án  16  óráig kell
bejelenteni a helyi választási bizottságnál. 

Jelölt bejelentéséhez szükséges ajánlások száma:

 Nemzetiségi  önkormányzati  képviselő  jelöléséhez  szükséges  érvényes
ajánlások  száma:  5  db,  megválasztható  képviselők  száma  3  fő  az
1128/2014. NVB határozat 7. számú melléklete alapján
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 A  Települési  polgármester  és  képviselő  választás  esetén  szükséges
érvényes  ajánlások  száma  az  ide  vonatkozó  jogszabály  rendelkezései
szerint 2014. augusztus 18-án került közzétételre a települések  internetes
oldalain, valamint a közös  önkormányzati hivatal hirdetőtábláján.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással 
támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Ajánlást  a  polgárok  zaklatása  nélkül  a  jelölő  szervezet  képviselője  vagy  a
jelöltként  indulni  szándékozó  választópolgár,  illetve  annak  képviselője  -  az
alábbi szabályok kivételével- bárhol gyűjthet. Az ajánlás nem vonható vissza.

Nem gyűjthető ajánlás:

 az  ajánlást  gyűjtő  és  az  ajánló  munkahelyén  munkaidejében  vagy
munkaviszonyból,  illetve  munkavégzésre  irányuló  más  jogviszonyból
fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

 a  Magyar  Honvédségnél  és  a  központi  államigazgatási  szerveknél
szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati
feladatának teljesítése közben,

 tömegközlekedési eszközön,

 állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

 felsőoktatási és köznevelési intézményben,

 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. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az
ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

A jelöltet  az ajánlóívek átadásával kell  bejelenteni a nyilvántartásba vételére
illetékes választási bizottságnál. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az
illetékes  választási  bizottság  minden,  a  törvényes  feltételeknek  megfelelő
jelöltet - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.



Szavazás

A  választópolgár  2014.  október  12.  napján  6.00  óra  és  19.00  óra  között
lakóhelyén,  vagy – ha  lakóhelye mellett  legkésőbb 2014.  június 23.  napjáig
tartózkodási  helyet  létesített  –  bejelentett  tartózkodási  helyén  lévő
szavazóhelyiségben  személyesen,  illetve  a  mozgásában  gátolt  személy
mozgóurnával szavazhat.

A  szavazóhelyiségben  az  a  választópolgár  szavazhat,  aki  a  kinyomtatott
szavazóköri  névjegyzékben  szerepel.  A  választópolgárnak  igazolnia  kell
személyazonosságát  érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy
vezetői engedéllyel, valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. 
Somlóvásárhely, 2014. augusztus 18.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

Helyi Választási Iroda Vezetője: Szlottáné Turi Edina
Cím: 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Telefon: 88/236-001
e-mail:  jegyzo@somlovasarhely.hu
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