TÁJÉKOZTATÓ
Budapest Főváros XV. kerületben 2018. szeptember 30. napjára kitűzött
időközi polgármester-választáson induló jelöltek és jelölő szervezetek részére

A) A jelöltek
A polgármester-választáson jelöltként indulhat a központi névjegyzékben szereplő minden nagykorú
magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel
rendelkező állampolgára.
A jelölt jelölő szervezet jelöltjeként vagy független jelöltként indulhat. Két vagy több jelölő
szervezet közös jelöltet is állíthat.
Polgármesterjelölt az lehet, akit a törvényben meghatározott számú választópolgár jelöltnek ajánlott.
A jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát a Budapest Főváros XV. kerület Helyi Választási Iroda
(a továbbiakban: Helyi Választási iroda) vezetője 2018. augusztus 6-án állapítja meg. (A törvény
szerint a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén a
polgármesterjelöltséghez legalább 300 választópolgár ajánlása szükséges.)

B) Jelölő szervezetek bejelentése
Az időközi polgármester-választáson jelöltet állító jelölő szervezeteknek előzetesen be kell
jelentkezniük a Budapest Főváros XV. kerület Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi
Választási Bizottság).
A polgármester-választáson jelölő szervezet lehet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a
választás kitűzésekor jogerősen szereplő
 párt,
 egyéb egyesület (a szakszervezet kivételével), valamint
 nemzetiségi szervezet, amely olyan egyesület (a párt és a szakszervezet kivételével),
amelynek alapszabályában rögzített célja a nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX törvény (a
továbbiakban: Nektv.) szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.
A közös jelöltet állító szervezeteknek külön-külön kell jelölő szervezetként nyilvántartásba vetetni
magukat!
A jelölő szervezet bejelentésére a P3 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre.
A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be, vagyis az, aki a civil szervezetek
bírósági nyilvántartása szerint a szervezet törvényes képviselője. E személynek (együttes aláírási
jog esetén személyeknek) kell tehát saját kezű aláírásával ellátnia a P3 jelű formanyomtatványt. A
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nyomtatványt ezt követően bárki leadhatja a Helyi Választási Irodában, meghatalmazás nem
szükséges.
A nemzetiségi jelölő szervezetnek a bejelentéséhez mellékelnie kell a szervezet hatályos
alapszabályát, mely a Nektv. szerinti nemzetiségi szervezetnek való megfelelést tanúsítja. Célszerű a
bejelentéshez az alapszabálynak a választás kitűzését követően, a szervezetet nyilvántartásba vevő
illetékes törvényszék által kiállított hiteles másolati példányát csatolni.
A formanyomtatványon megadható továbbá:
 a szervezet rövidített neve,
 emblémája
 nemzetiségi jelölő szervezet kérheti, hogy a szavazólap a nevét és a rövidített nevét a
nemzetiség nyelvén is tartalmazza.
 a jelölő szervezet nevében nyilatkozattételre jogosult további személy(ek).
A formanyomtatvány kitöltésének részletes útmutatója az alábbi link alatt olvasható:
http://www.valasztas.hu/onkormanyzati-valasztas
A későbbiekben az adatváltozásokat szintén a P3 jelű formanyomtatványon kell bejelenteni.
A jelölő szervezet nyilvántartásba vételéről a Helyi Választási Bizottság legkésőbb a bejelentést
követő negyedik napon dönt.

C) Ajánlóív-igénylés
Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve
a választási bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – képviseletére jogosult
személy útján – igényelhet a Helyi Választási Irodától. Az igénylés bejelentésére az A4 jelű
formanyomtatvány szolgál.
A Helyi Választási Iroda az igényelt ajánlóíveket legkorábban augusztus 13-án adja át az igénylő
részére. A jelölt az átvett ajánlóívek mellé szükség esetén pótlólag újabbakat igényelhet.

D) Ajánlások gyűjtése
A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának,
magyarországi lakcímének és anyja nevének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A
választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása
ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.
A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.
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Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:










az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
az ajánló munkahelyén munkaidejében,
az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó
munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
az ajánló 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 ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen! Az ajánlásért az ajánlást adó
választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!
Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását is!

E) Jelölt bejelentése
A polgármesterjelöltet legkésőbb augusztus 27-én 16 óráig kell bejelenteni a Helyi Választási
Bizottságnál. A jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál, amellyel együtt az
ajánlóíveket is át kell adni.
Az ajánlóíveket és ajánlásokat a Helyi Választási Iroda ellenőrzi. A Helyi Választási Bizottság legkésőbb
a bejelentéstől számított negyedik napon dönt a jelölt nyilvántartásba vételéről.
Ha a Helyi Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt
elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet pótlólag újabb aláírásgyűjtő íveket igényelhet az
A4 jelű nyomtatvány benyújtásával, és augusztus 27. 16.00 óráig pótlólag újabb ajánlásokat nyújthat
be. Az összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már
leadott ajánlásokhoz.

F) Ajánlóívek leadása
Augusztus 27. 16.00 óráig az összes ajánlóívet (az üreseket is!) vissza kell szolgáltatni a Helyi
Választási Irodának abban az esetben is, ha a független jelölt, illetve a jelölő szervezet az E2
formanyomtatvány leadásával nem kérelmezi a jelöltkénti nyilvántartásba vételt.
Az ajánlóív leadásának elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot
köteles kiszabni, aminek mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 10 000 Ft.
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G) Választási bizottságok tagjainak megbízása
A nyilvántartásba vett független jelölt, illetve nyilvántartásba vett jelöltet jelölő szervezet legkésőbb
szeptember 14-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottságba egy tagot, a szavazatszámláló
bizottságokba két-két tagot bízhat meg. A Helyi Választási Bizottság megbízott tagját a Helyi
Választási Bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a Helyi Választási Iroda
vezetőjénél kell bejelenteni.

H) Kampány
A választási kampányidőszak augusztus 11-től szeptember 30-án 19.00 óráig tart.
Kampányidőszakban főszabály szerint bárhová elhelyezhető plakát. De épület falára, kerítésre
plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, illetve a bérlő hozzájárulásával lehet. Állami vagy
önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
A szavazás napján a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését
szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási
kampánytevékenység nem folytatható. Továbbá a szavazás napján választási gyűlés nem tartható, és
politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül
köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

A tájékoztatóban hivatkozott, időközi polgármester-választáson alkalmazott
formanyomtatványok a letölthetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról:
http://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok1

A Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda elérhetőségeit a Budapest Főváros
XV. kerület Önkormányzata honlapján közétett hirdetmény tartalmazza!

Budapest, 2018. július 12.

Dr. Lamperth Mónika s.k.
Budapest Főváros XV. kerület
Helyi Választási Iroda vezetője
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