
 
 

KÖZLEMÉNY 

 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

A köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 

2019. október 13. napjára tűzte ki. 

 

Jelölt bejelentéséhez szükséges ajánlások száma Jánossomorja településen: 

Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás esetén szükséges érvényes ajánlások 

száma a vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint: 

ajánlási küszöbszám polgármester választás esetén: 151 

ajánlási küszöbszám egyéni listás választás esetén: 51  

Megválasztható képviselők, polgármester száma: 

A megválasztható polgármester száma: 1 

A megválasztható helyi önkormányzati képviselők száma: 8 

 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a 183/2019. sz. 

határozatával a Nemzeti Választási Bizottság 2019. október 13. napjára tűzte ki.  

 

Jelölt bejelentéshez szükséges ajánlások száma:  

A nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléshez a szükséges ajánlások száma: 5  

Megválasztható képviselők száma: 

A megválasztható képviselők száma: 3 

 

Mindkét választás esetén a jelöltajánlás közös szabályai az alábbiak: 

Az a választópolgár ajánlhat polgármester és helyi önkormányzati képviselő jelöltet, aki a 

választáson a választókerületben (Jánossomorja településen) választójoggal rendelkezik. 

Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet csak a nemzetiségi névjegyzékben szereplő 

választópolgár ajánlhat.  

Az ajánlás ajánlóíven történik. Ajánlóív – az erre a célra szolgáló formanyomtatványon – 

legkorábban 2019. augusztus 24-én igényelhető a Jánossomorjai Közös Önkormányzati 

Hivatalban működő helyi választási irodában (9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.). A 

települési képviselő, polgármester és a nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet az 

ajánlóívek átadásával legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16 óráig kell bejelenteni. 



 
 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a 

további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás vissza nem vonható. 

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni 

szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője – az alábbi szabályok kivételével – bárhol 

gyűjthet. 

Nem gyűjthető ajánlás: 

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve 

munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése 

közben, 

b) tömegközlekedési eszközön, 

c) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében, 

d) köznevelési intézményben, 

e) egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint 

f) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló 

magánterületen 

 

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos.  

Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat előnyt 

vagy annak ígéretét.  

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.  

A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi, melynek eredményéről tájékoztatja a Helyi 

Választási Bizottságot. A Helyi Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. 

 

Jánossomorja, 2019. augusztus 08. 

 

dr. Péntek Tímea s.k. 

          HVI vezető 


