HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145
( Lesenceistvánd , Zalahaláp , Uzsa Községek )

KÖZLEMÉNYE

Ügyiratszám: …../2014
Tárgy: 2014.évi helyi önkormányzati képviselő
és polgármester választásválasztás
Tisztelt Választópolgárok !
A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője , mint a Helyi Választási Iroda
vezetője a 2014. év helyi önkormányzati képviselő és polgármester választással kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatja Önöket. A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. A választás napja: 2014.
október 12.( vasárnap). A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
1) A választói névjegyzék:
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2014. augusztus 25. napjáig kapnak
értesítést.
2.) Ajánlás :
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választókerületben választójoggal rendelkező
választópolgár 2014. szeptember 8.-áig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelölte is
ajánlhat.
3.) Szavazás :
A választópolgár személyesen , a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Az a
választópolgár , aki 2014. június 23.-áig tartózkodási helyet létesített , és a tartózkodási
helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási
helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10.-én 16.00 óráig lehet
benyújtani a www.valasztas.hu oldalon , vagy levélben , illetve személyesen a
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Irodájában ( Lesenceistvánd ,
Kossuth u 145. , Zalahaláp, Petőfi tér 4. ) . A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
legkésőbb 2014. október 10.-én 16.00 óráig kell megérkezni a helyi választási irodához , vagy
a választás napján 15.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz. A Helyi Választási Iroda
vezetőjének meghozott határozat értelmében
Lesenceistvánd Községben : 4,
Zalahaláp Községben . 6 ,

Uzsa Községben : 4 képviselői mandátum szerezhető meg.
Mindhárom településen 1-1 szavazókör került kialakításra.
4.) Tájékoztató a jelölő szervezetek/független jelöltek részére
Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele:
a.) Azt a szervezetet , amely jelöltet vagy listát kíván állítani a választás kitűzését
követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/D. § értelmében
A Területi Választási Bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság veszi
nyilvántartásba.
b.) Aki független jelöltként kíván indulni az önkormányzati választáson , annak nem kell
a Nemzeti , vagy Területi Választási Bizottságoknál a nyilvántartásba vételét kérni .
Ajánlások számának megállapítása:
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2014. augusztus 18. napján határozatban állapítja meg a
képviselő jelölt és polgármester jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges érvényes
ajánlások számát .A szükséges érvényes ajánlások számának megállapításakor a
választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15. napi adatai alapján
kell megállapítani. A határozat közzétételre kerül a községek honlapjain.
5.) Ajánlóív igénylés
- A Helyi Választási Iroda Vezetője az ajánlóíveket legkorábban 2014.augusztus 25.én adja át az igénylő részére.
-

-

Az ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány.
A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének , az
átadónak nem kell meghatalmazással rendelkezni !
Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát ,
ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra , hogy egy ajánlóíven 8 db
ajánlás gyűjtésére van lehetőség.
Különös figyelmet kell fordítani arra , hogy a nyomtatványt a személyi okmányok
adatai alapján kell kitölteni.
A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia , a jelölt
helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult .
A HVI valamennyi ajánlóívet sorszámmal , valamint hitelesítő bélyegző
lenyomattal lát el.
Az ajánlóív érvényességi feltétele , hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő
polgár neve és aláírása.

6.) Ajánlóívek átadása
-

A Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítása alapján az ajánlóívek kiadásának
napján és a továbbiakban is a választási irodában megjelenő igénylők részére érkezési

sorrendben ( ha egyszerre érkeznek az A4-es nyomtatvány leadásának sorrendjében)
kell átadni az általuk igényelt íveket .

-

Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre
a jelölő szervezet NVR – ben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője,
ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy,
maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni kívánó személy, és
a független jelöltként indulni szándékozó személy , vagy az általa meghatalmazott
személy.

-

Az ajánlóívek átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően
személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk
személy azonosságukat. E dokumentumról a HVI másolatot készít , melyet az
átvételre jogosult személy aláírásával igazol és azt a HVI az ajánlóív kiadását rögzítő
iratanyagban elhelyez.

-

Az ajánlóív átvételére jogosult személy tételesen ellenőrzi az igényelt ajánlóívek
sorszámát , és a bélyegző lenyomat meglétét.
Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi elismervényt kell kiállítani .
Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában , 2014. szeptember 8.-án 16.00 óráig
lehet igényelni.
A korábban igényelt ajánlóív mellé – újabb A4 -es nyomtatvány leadásával – további
ajánlóív igényelhető. (Ez olyan esetben fordulhat elő , hogy a leadott ajánlóívek
ellenőrzése során a HVI megállapítja , hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el a
jelölt állításhoz szükséges mértéket.)

-

7.) Ajánlás gyűjtés
A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI törvény 122.§-123.§ értemében:
„122.§ (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet , aki a választáson a
választókerületben választójoggal rendelkezik.
(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét , személyi
azonosítóját , magyarországi lakcímét , valamint az anyja nevét.
Az ajánló ívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat , a további
ajánlások érvénytelenek.
(5) Az ajánlások nem vonhatók vissza.”
A 123 .§(1) bekezdése értelmében az ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a (2)
bekezdésben foglalt kivétellel –a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni
szándékozó választópolgár , illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.
Nem lehet aláírást gyűjteni munkahelyen, tömegközlekedési eszközön , állami
önkormányzati szer hivatali helyiségeiben , egészségügy szolgáltató helyiségében
óvodában iskolában.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos !!

8. Jelölt bejelentése
-

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes
választási bizottságnál.
A jelölt bejelentésére 2014. szeptember 8.-án 16.00 óráig van lehetőség
A jelölt bejelentésére szolgál az E2 jelű „ Egyéni jelölt bejelentés” c. nyomtatvány.
A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének , az
átadónak nem kell meghatalmazással rendelkezni !
A jelölt részére rendelkezésre bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a HVI –nek
2014.szeptember 8-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén a HVI
hivatalból eljárva bírságot szab ki , aminek összege minden be nem nyújtott ajánlóív
után 10.000 ft , amit a NAV közadók módjára hajt be. Amennyiben
2014.szeptember 9-én 16.00 óráig leadja azokat az ajánlóíveket , amelyeken nem
gyűjtöttek ajánlást , mentesül a bírság megfizetése alól.
9. Ajánlások ellenőrzése

-

HVI az informatikai rendszerben elvégzi az ajánlások ellenőrzését
Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről tájékoztatja a Hely Választás Bizottságot ,
amely dönt a jelölt nyilvántartásba vételéről.

10. Letölthető nyomtatványok :
-

A jelölt , a listát állító jelölő szervezet bejelentésére szolgáló P3 „jelölő szervezet
bejelentése” c. nyomtatvány letölthető itt
Az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 „ Ajánlóív igénylés” nyomtatvány letölthető itt.
A jelölt bejelentésére szolgáló E2 „ Egyéni jelölt bejelentés” letölthető itt.
Átjelentkezéssel történő szavazással kapcsolatos kérelem letölthető itt.
Mozgóurna iránti kérelem/kérelem módosítása/törlése letölthető itt.

Lesenceistvánd , 2014. augusztus 12.
Dr. Gelencsér Ottó
HVI vezető

