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TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐJELÖLTEK RÉSZÉRE
Tisztelt Polgármester- és Képviselőjelöltek!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október 12-ére tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását. Az alábbi tájékoztatóban a polgármester- és
képviselőjelölteknek kívánunk segítséget nyújtani az ajánlások összegyűjtése, a
nyilvántartásba vétel és a kampány időszakának zavartalan lebonyolítása érdekében.
Képviselők száma
A Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2014. (II.5.) sz. határozata értelmében – figyelembe
véve a 2014. január 1-jei lakosságszámot – a Remeteszőlős Községben megválasztandó
képviselők száma a 2014. évi helyi önkormányzati választáson 4 fő. A képviselők egyéni
listás választási rendszerben kerülnek megválasztásra.
Ajánlás
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó
választópolgár, illetve a jelölő szervezet a Helyi Választási Irodától igényelheti a választás
kitűzését követően, azokat átvenni azonban csak 2014. augusztus 25-től lehet.
Az ajánlóív igénylésére az A4 számú formanyomtatvány szolgál, melyet a választási
irodától kérhetnek. Az ajánlóív iránti igénynek tartalmaznia kell a jelöltként indulni
szándékozó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, ennek hiányában magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról,
hogy a jelölést elfogadja, és nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői
megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.
Az ajánlóíven a választási iroda feltünteti a jelöltként indulni szándékozó választópolgár
nevét, a jelölő szervezet nevét vagy a független jelölés tényét, a választókerület megjelölését.
Közös jelölt esetén az ajánlóíven a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét fel
kell tüntetni.
A választási iroda az igénylését követően augusztus 25-től átadja az igénylő részére az
általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet
sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el.
Az ajánlóív csak annak a jelöltnek, jelölő szervezetnek a nevében használható fel,
amelyik részére kiadásra került. A fel nem használt ajánlóíveket a választási irodának
le kell adni. Az ajánlóívekről másolatot készíteni szigorúan tilos!
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal
rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi
azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló
választópolgár saját kezűleg aláírja.
Egy választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat, de egy választópolgár egy
jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás
nem vonható vissza.
Az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg legfeljebb egy
polgármesteri, egy egyéni listás (képviselői) és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.
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Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a lent ismertetett kivétellel - a jelölő szervezet
képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője
bárhol gyűjthet.
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.
Szükséges ajánlások száma
Az egyéni listás képviselőjelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások
számát a Helyi Választási Iroda vezetője a 2014. augusztus 15-i választópolgárszám adatok
alapján határozta meg a felfelé kerekítés szabályát alkalmazva.
Egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület (település) választópolgárainak
legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Remeteszőlősön a képviselő-jelöltséghez 6 választópolgár
ajánlása szükséges.
Polgármesterjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
Remeteszőlősön a polgármester-jelöltséghez 18 választópolgár ajánlása szükséges.
A jelölt bejelentése
A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes
Helyi Választási Bizottságnál 2014. szeptember 8-án 16.00-ig.
A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a
rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt
bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi
Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem
nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a fent ismertetett
határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.
Az ajánlások ellenőrzése
A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.
Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a fent leírt követelmények teljesülését,
azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a
jelöltséghez szükséges számot. Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga
megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök
és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével végzi a Helyi Választási
Iroda.
Az ajánlás érvényes, ha
•
az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap (2014.
augusztus 25.) és az ajánlóív benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt
jelöltet ajánlani a választókerületben,
•
az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék
adataival teljeskörűen megegyeznek,
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•
az ajánlás megfelel a törvényben foglalt követelményeknek.
Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell
elvégeznie a Helyi Választási Irodának. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez
szükséges számot.
Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási Iroda tájékoztatja a jelölt
nyilvántartásba vételére illetékes Helyi Választási Bizottságot.
Az ajánlóíveket a választási iroda a szavazást követően, 2015. január 12-én megsemmisíti.
A jelölt nyilvántartásba vétele
A Helyi Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet,
legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon nyilvántartásba vesz. Az egyéni jelölt
bejelentése az E2 számú formanyomtatvány kitöltésével és az ajánlóívek leadásával
történik. A nyomtatvány igényelhető a választási irodától.
A polgármester jelöltek az E2 formanyomtatvány mellé csatolhatják fényképüket
elektronikus formában. A fénykép kötelező tulajdonságai: JPEG kiterjesztés, 390x520
felbontás. A fájlt a következő módon kell elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_foto”. Ez a
lehetőség a képviselőjelöltek részére nem áll fenn.
A választási iroda a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.
A választási bizottság visszautasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a
törvényes feltételeknek nem felel meg.
A jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartása
A bejelentett és a nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák közhiteles,
elektronikus nyilvántartását a Nemzeti Választási Iroda vezeti. A nyilvántartás változásait a
nyilvántartásba vevő vagy abból törlő választási bizottság mellett működő választási iroda
vezeti át a nyilvántartáson. A jelöltek adatait a központi névjegyzék adatai alapján
folyamatosan frissíteni kell. Ha a jelölt elveszíti a választhatóság jogát, ennek tényét a
nyilvántartásból való törlése érdekében a választási iroda haladéktalanul jelzi a választási
bizottságnak.
A jelölt kiesése
A jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond, a központi
névjegyzékből törlésre kerül, a választhatóság jogát elveszíti, továbbá ha a választási
bizottság a jelöltet állító jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák
nyilvántartásából. A kiesett jelölt nevét a nyilvántartásból, valamint az egyéni
szavazólapokról törölni kell.
Jelöltek sorrendje
A szavazólapon a jelöltek nem nevük abc sorrendjében szerepelnek, hanem a Helyi
Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben. A Helyi Választási Bizottság a
bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án 16.00 óra után végzi
el. A sorsolás nyilvános, azon a jelöltek részt vehetnek.
A választási kampány
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.
Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat
befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát, a jelölő szervezet vagy
jelölt által történő közvetlen megkeresés, a politikai reklám és politikai hirdetés, valamint a
választási gyűlés.
Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és
minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása
vagy ennek megkísérlése céljából.
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A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését
szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási
kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.
Plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és
hordozóanyagtól függetlenül. A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek
engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. Plakát a kampányidőszakban – a lent
ismertetett kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.
Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami
vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának
hozzájárulásával lehet. Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát,
illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi
okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló
épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. A választási kampányt szolgáló önálló
hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterülethasználatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet
plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00-ig köteles eltávolítani, vagy
ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.
Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. A szavazás napján választási gyűlés nem
tartható. A választási gyűlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője
gondoskodik. Rendőrségi bejelentés vagy közterület-foglalási engedély nem szükséges
választási gyűlés tartásához.
A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek,
jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és
egyéb szükséges berendezést.
Közvetlen politikai kampány: Választási kampányanyag a választópolgár részére közvetlen
megkeresés módszerével juttatható azzal, hogy egyéb adatai felhasználásához - mint
mobiltelefonszám, elektronikus levélcím - a kifejezett hozzájárulása szükséges. A
választópolgár jogosult megtiltani, hogy a választási szervek a róla nyilvántartott adatokat
kiadják. Közvetlen politikai kampány a választási szervek adatszolgáltatása alapján történhet,
egyéb adat felhasználásához a választópolgár kifejezett hozzájárulása szükséges.
Adatszolgáltatás a névjegyzékből
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét – kivéve az
adatletiltási lehetőséggel élő választópolgárok adatait – a jelölt kérésére, a Helyi
Választási Iroda öt napon belül, de legkorábban a nyilvántartásba vételüket követően
átadja. Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a jelölt igazolja a kötelező
legkisebb munkabér egy havi összegének megfelelő összegű (101.500 Ft)
adatszolgáltatási díjnak a Nemzeti Választási Iroda 10032000-00333616-00000000 számú
számlájára történt befizetését. Az átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelölt
személyi azonosítóját és a településnevet (Remeteszőlős).
Az adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni.
Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személynek történő átadásuk tilos.
Az adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt legkésőbb 2014. október 12-én
16.00 óráig köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon
belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.
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Az egyéb kampányeszközök részletes ismertetésétől jelen tájékoztatóban eltekintünk,
tekintettel arra, hogy Remeteszőlősön nincsen helyi médiaszolgáltató vagy hivatalos újság.
A választás eredménye
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma
szerint (Remeteszőlősön 4 fő) a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség
esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül
melyik szerez mandátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották, az
egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
Bővebb információt a Helyi Választási Irodától kérhet a 26/355-293-as telefonszámon, vagy
látogasson el a www.valasztas.hu, illetve a www.remeteszolos.hu honlapokra.
A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „Tájékoztató a jelöltek és jelölő szervezetek
részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2014. évi választásának lebonyolításához” című 193. számú
Választási Füzet letölthető a www.remeteszolos.hu honlapról.
Remeteszőlős, 2014. augusztus 18.
dr. Darvas-Hammer Szilvia
Helyi Választási Iroda vezető-helyettes
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