Jelölt, lista állítása - Önkormányzati
választás
A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki a helyi
önkormányzati általános választásokat. Az alábbi oldalon összefoglalunk minden
lényeges tudnivalót, szolgáltatást és ügyintézési lehetőséget a jelöltek számára.
A jelölt- és listaállítás általános szabályai
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölt minden
nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának
magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára lehet, aki a központi
névjegyzékben szerepel.
Míg az aktív választójognak, vagyis a szavazás jogának feltétele a magyarországi
helyben lakás, addig a passzív választójognak, a választhatóságnak nem. Így az a
nagykorú magyar állampolgár, aki magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal nem, de
passzív választójoggal rendelkezik, vagyis választható, feltéve, hogy kérelme alapján
a központi névjegyzékben szerepel.
Fontos szabály az is, hogy a választhatóság joga nem kötődik ahhoz a településhez,
amelyben a jelölt lakcíme található, vagyis a választópolgár bármely településen,
választókerületben választható.
A választhatóság jogának korlátai
Nem választható, vagyis nem lehet jelölt
· akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt
a bíróság a választójogból kizárt,
· aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,
· aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,
· aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
· az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező
állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy
hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településen a képviselők választása ún. egyéni
listás választási rendszerben történik. Ebben a választástípusban a település egésze
alkot egy választókerületet. A képviselők száma a lakosságszám arányában változik a
következők szerint:100 lakosig 2 fő,
-1000 lakosig 4 fő,
–5000 lakosig 6 fő,
-10 000 lakosig 8 fő.

A települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi választási iroda
vezetője határozta (Levél esetében 6 fő) meg a 2019. január 1-jei lakosságszám
alapján.
Jelölés
Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda
vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án. (Levél esetében polgármester
jelöléséhez 50 db képviselő jelöléséhez 17 db)
Ajánlás
Jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi
választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.
Az ajánlóívek igénylése
Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó
választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság
által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult
személy
útján
– igényelhet.
Az
igény
bejelentésére
az A4 jelű
formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti helyi választási
irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.
Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki
az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.
Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt nincs mód az ajánlóívek
kiadására amennyiben az igény benyújtásakor


a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre,



a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga, vagy



korábban fogadott el olyan jelölést, amely összeférhetetlen jelenlegi jelölésével.

A választópolgár az egyéni listás jelöltséggel egyidejűleg ugyanazon településen egy
polgármesteri és a települést magába foglaló megyében egy megyei listás jelöltséget
fogadhat el.
Az ajánlóívek átvétele
A helyi választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019.
augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt
mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.
Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben
van lehetőség.
Az ajánlóívek leadása
Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00
óráig a helyi választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást,
legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon, azaz 2019. szeptember 10-én 16.00
óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen
adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt
adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül visszaadhatja a helyi választási irodának.
Az egyéni listás jelölt kiesése
A jelölt kiesik, ha
-elhunyt,
-a választójoga megszűnt,
-a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek
nyilvántartásából,
-a jelölésről 2019. október 12-én 16.00 óráig az L7 nyomtatványon lemond.
A lemondó nyilatkozatot az indulás helye szerinti helyi választási irodához kell
eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a
választási iroda általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben
jelzett határidőig megtörtént. A lemondással kapcsolatos jogértelmezést a 4/2018.
NVB iránymutatás tartalmazza.
További részletesebb tájékoztatást a valasztas.hu oldalon találhatnak.

