PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
KÖZLEMÉNYE
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán a
jelölt- és listaállítás egyes szabályairól, valamint az ajánlás folyamatáról, illetve
a jelöltek bejelentéséről, nyilvántartásba vételéről
A jelölés elfogadásának szabályai
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltként
indulni szándékozó választópolgár jelölési fajtánként csak egy jelölést fogadhat el és
csak egy településen, fővárosi kerületben, illetve megyén belül.
Egy jelölő szervezet egyéni választókerületben csak egy jelöltet állíthat. Amennyiben
tehát egy szervezet önállóan részt vett egy jelölt állításában, más jelölő szervezettel
együtt közös jelölt állításában már nem vehet részt ugyanabban a
választókerületben.
A vegyes választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg
 egy egyéni választókerületi,
 egy kompenzációs és
 egy megyei listás jelöltséget,
a polgármester jelölt
 egy egyéni választókerületi,
 egy kompenzációs és
 egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.
A választópolgár azonban megyei listán és megyei jogú városban egyidejűleg nem
lehet jelölt, illetve polgármester jelölt.
(Például, ha egy választópolgár Pécsett polgármester jelölést fogad el, úgy egyéni
választókerületi jelölést szintén csak Pécsett fogadhat el, ezen kívül Pécsett van
lehetősége kompenzációs listás jelölés elfogadására is. Tekintettel arra, hogy Pécs
megyei jogú város, Baranya megyében és más megyében nem fogadhat el megyei
listás jelölést.
Amennyiben a választópolgár a törvényi tilalom ellenére ugyanazon jelölési fajtában
több jelölést fogadott el, vagy az általa elfogadott különböző jelölések nem
ugyanazon településen, fővárosi kerületben, illetve megyében vannak, a választási
iroda az ajánlóíveket – az összeférhetetlen helyzet feloldásáig – nem adja ki.)
Ajánlóív igénylése
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán egyéni
választókerületi és polgármester jelöltet ajánlani – a jelölt nyilvántartásba vételére
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottság mellett működő – helyi
választási iroda által kiállított, hitelesített, sorszámmal és bélyegzőlenyomattal ellátott
ajánlóíven lehet.
Az ajánlóívek iránti igény bejelentésére a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (a
továbbiakban: IM rendelet) 12. sz. melléklete szerinti A4 jelű formanyomtatvány
szolgál.

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó
választópolgár és a jelöltet, valamint listát állító jelölő szervezet – a képviseletére
jogosult személy útján – igényelheti. Az ajánlóív átvételére külön meghatalmazás
nélkül a jelölő szervezet törvényes képviselője és a jelölt jogosult, azonban lehetőség
van arra is, hogy a jelölő szervezet, illetve a jelölt az ajánlóívek átvételére más
személyt nevezzen meg.
Ajánlást kizárólag a választási iroda által kiadott és hitelesített ajánlóíven lehet
gyűjteni. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos.
Az ajánlóíveket a választási iroda 2014. augusztus 25-től adja át az
igénylőknek.
Jelöltek, kompenzációs listák bejelentése, nyilvántartásba vétel
Az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármester jelöltet legkésőbb
2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni az IM rendelet 17. sz.
melléklete szerinti E2 jelű formanyomtatvány és a kellő számú ajánlást tartalmazó
ajánlóívek egyidejű átadásával.
A kompenzációs listát legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell
bejelenteni. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg,
mely sorrend a lista bejelentése után már nem módosítható. A jelölő szervezet a
listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb a lista bejelentésére
rendelkezésre álló határidő utolsó napján (2014. szeptember 9.) visszavonhatja. A
visszavont lista helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat.
A listán szereplő jelöltek bejelentésére az IM rendelet 19. sz. melléklete szerinti L7
jelű formanyomtatvány szolgál. Az L7 jelű nyomtatvány minden kitöltött jelöltsorához
mellékelni kell az IM rendelet 22. sz. melléklete szerinti SZ4 jelű formanyomtatványt.
A lista jelöltjeinek hibásan megadott adatai javítására, valamint a jelölt kiesésének
bejelentésére az IM rendelet 21. sz. melléklete szerinti L9 jelű formanyomtatványt
kell használni.
A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a listán megszerezhető
mandátumok száma. Mindez Pécs Megyei Jogú Város vonatkozásában max. 3x8=24
jelöltet jelent. Ha a listáról egy jelölt kiesik, helyére a listán soron következő jelölt lép.
A bejelentett listára azonban új jelölt, valamely jelölt kiesése esetén sem jelenthető
be.
A törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet, listát az illetékes helyi választási
bizottság a bejelentéstől számított 4. napon veszi nyilvántartásba.
Pécs, 2014. augusztus 25.
Dr. Lovász István s.k.
a Helyi Választási Iroda vezetője

