
Közlemény a 2022. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgá rmesterek időközi v álasztásá ról

Tisztelt Választópolgárok!

Mint a Helyi Választási Iroda vezetője a 2022. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek időközi választásával kapcsolatban az alábbiakról táiékoáatom Önöket.

A Helyi Választási Bizottság kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgarmesterek
időközi válasáását. A választás napja: 2022.június 26.(vasárnap). A szavazás 6.00 órától
19.00 őráigtart.

rÁrn xo zT AT ó JELöLó SzERvEzETEK/T üc cprrEN JELöLTE K
nEsznnE

I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele

1.) A választáson indulni kívánó szetvezeteknek az időközi választás kitűzését követően
kérniük kell nyilvántartásba vételület a Helyi Választási BizottságnáI. A közös jelöltet állító
jelölő szervezeteknek külön-külön kell nyilvántarlásba vetetni magukat.

A bejelentésre szolgáló P3 ielű ..Jelölő szervezet beielentése" (letölthetó:

)

2.) Aki független ielöltként kíván indulni az önkormánvzati választáson. annak nem
kell a Helyi választási Bizottságtól a nyilvántartásba vételét kérni!

il. Ajánlások számának megállapítása

A Helyi Választási lroda vezetője 2022. fulri|is 2t-én állapitja meg az egyéni listás és az
egyéni válasáókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állitáshoz szükséges érvényes
aiánlások számát. A szükséges érvényes ajánlások számának megállapításakor a
válasáópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2022. április 20. napi adatai alapján kell
megállapítani.

A közlemény közzétételre került a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján,
valamint a honlap

III. Ajánlóív igénylés

. Az ajánlóívet a íüggetlen jelöltként indulni szándékoző válasáópolgár, illetve a jelölő
szervezet a Helyi Választási Irodától igényelhet. (8196 Litér, Álmos u.37.)
o A Helyi Választási Iroda vezeíője az ajánlóíveket átadását az igénylő részére

. Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű ,,Ajánlóív igénylés" c. nyomtatvány.
(Letölthető: ).. Az ajánlóívet a HVI az NVR-ből nyomtatja ki, amely sorszámmal és vonalkóddal van
ellátva. Az NVR-ből előállított átadás-átvételi bizonylattal átadja az igény|ő részére az álta|a



igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az ajánlóívet nem kell bélyegzőlenyomattal ellátni. Az
ajánlóívek csak átadás-átvételi jegyzőkönywel együtt adhatók át. Az átadás-átvételi
jegyzőkönyvet az ajánlóívek átadásának napján kell kinyomtatni az NVR-ből. Hivatalos
ajánlóívnek csak a HVI által - a jogszabályok által előírt eljárási rendben * biztosítottajánlóív
minősül. Az aján|őivről kitöltetlen állapotban sem lehet másolatot készíteni.

Az aJánlás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a válasááson a választókerületben a szavazőköri
névj egyzékben szerepel.
Azajánlőívre rá kell vezetni azaján|ást adó választópolgár:

- nevét
- személyiazonosítóját,
- magyaíországilakcímét.

Az aján|ás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen t'eltétele a saját kezű aláírás. A
többi adat az ajánlő választópolgár jelenlétében másképp is rávezethető az ajánlóívre. A
nevének saját kezű aláírására képtelen választópolgár az ajánlóívet a választási iroda hivatalos
személyként eljáró vezetője vagy tagja, valamint bíróság illetőleg közjegyző előtt láthada el
kézjegyével. A választőpolgár kézjegyét a választási iroda hivatalos személyként eljáró
vezetője vagy tagja, valamint a bíróság, illetőleg akőzjegyző hitelesíti.
Az ajánlőiven az ajánlást gyűjtő személy felttinteti nevét, aláírását. Egy választópolgár egy
jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
Az aján|ás nem vonható vissza.

IV. Ajánlásgyűjtés

A válasáási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény I22. § - I23. § értelmében:

123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a(2) bekezdésben íbglalt kivétellel - a
jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékoző választópolgár, illetve annak
képviselőj e bárhol gyűjthet.

(2) Nem eyűithető aiánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése
közben.
b) aMagyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban
levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati íbladatanak tel.iesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) áIlaml helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e/ íblsőoktatási és köznevelési intézményben,
./) egészségügyi szolgáltató hely i ségében.

(3) Az ajánlásért az aiánlást 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.

(4) Érvényt elen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek."



V. Jelölt bejelentése

A Helyi Választási Iroda az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást, az ajánlóívek
átadása-átvétele cólj áb ő|, 2022. máj us 9 -23-ig.

Hétfő 13.00_17.00
Kedd 9.00-11.30 13.00-15.00

Csütörtök 9.00-11.30 13.00_17.00

A jelöltet az ajánlőivek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes
választási bizottságnál. A jelölt bejelentésre szolgáló E2 jelú,,Egyéni jelölt bejelentése"
nyomtatvány. letölthető: https://valasztas.hu/idokozi-helyi-onkormanyzatí-valaszltas4.

Az ajánlóívek leadásának vógső határideje: 2022. május 23. 16.00 óra. A független
jelöltként indulni szándékozó választópolgáro illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő
szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi Választási
Irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes választási bizottság hivatalból
eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 1-000,-

F,t.

Másolat az ajánlőívekről nem kérhető.

!lI. Aj ánlások ellenőrzése

A Helyi Választási Itoda az informatikai rendszerbenvégzi eI az ajánlások ellenőrzését. Meg
kell vizsgálni, hogy az ajánlőiv eredeti-e, az ajánlőiv aláírásra került-e a gyújtő személy áItaI?

Ha nem, akkor az ajánlőív és az összes rajta Iévő ajánlás érvénytelen.

Az ajánlő választópolgár azonosítását és válasáójoga megállapításáú. az ajánlóíven feltiintetett
adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának
adataival való összevetésével kell elvégezni,

Az ajínlások ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez sztikséges számot.

Az ajánlás érvényeso ha:

- az ajánló választópolgár az ajánlóív kiadásának és HVI-hez való benyújtásának napja
közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani aválasrtőkerületben,

- az ajánló választópo|gfu ajánlőíven feltüntetett adatai - az a|áírás kivételével - a
szav azőköri név j e gy zék adataival m e g e gy e znek,

- az ajánlás megfelel az előzőekben felsorolt követelményeknek"

Az ajénlások ellenőrzésének eredményérőI aváIasztási iroda vezetője tájékoztatja aváIasztási
bizottságot.

A jelölt nyilvrántartásba vételéről az illetékes helyi választásibizoítság dönt.



A HelYi Válasáási Bizottság döntéséről a választási iroda e-mailen tájékoztatja a jelöltet,
illetve j elölő szervezetet.

A nyilvántarlásba vételről hozott határozat jogerőre emelkedése után van lehetősége a
jelöltnek, illetve jelölő szervezetnek, hogy megbízott tagot jelentsen be a Helyi Valaúasi
Bizottságba, valamint a Szavazatszámláló Bizottságba. A delegált tagok tejelentésére
szolgálÓ nyomtatványokat a nyilvántartásba vételről hozott határozattal együtt juttatja el a
válasáási iroda vezetője a jelöltnek, illetve jelölő szervezetnek,

VII. Szav azőlap adatta rtalma

r A szavazőlapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben
szerepelnek.

. A képviselő és polgármester jelöltek sorrendjének sorsolására 2022. május 23-án,
16.00 óra után kerül sor.

. Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba.
vagy abból törölnek, a szavazőlapon szerepló jelöltek, illetve listák egymáshoz
viszonyított sorrendje nem változik.

VIII. Egyéb fontos határidők, tudnivalók

Ertesítő:
Azoknak a választőpolgároknak, akik 2022. április 2O-án a szavazóköri névjegyzékben
szerePelnek, az NVI küldi meg az értesítőt. Az a válasáópolgár, aki annak ellenére, hogy
szerepel a szavazÓköri névjegyzékben, nem kapja meg azértesítőt, a HVI-től igényelheti azt.

Mozgóurna iránti kérelem:
A kérelmet a szavazást megelőző hatvanhatodik naptól, a szavazás napján l2.00 óráig lehet
benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelmet a HVI-hez:

- levélben, vagy elektronikus azonosítás nélktil elektronikus úton legkésőbb a szavazást
megelőző negyedik nap 16.00 óráig,

- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző
második nap 16.00 óráig.

, a szaYazást megelőző 2. napon 16.00 órát követően elektronikus azonosítással
elektronikus úton a szavazás napján 12.00 óráig, illetve

- a SzaYazatszámlálő bizottsághoz meghatalmazott údán, vagy levélben a szavazás
napján, legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani.

Litér, 2022. április 26.
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Bencze Eva
HVI vezető


