PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
KÖZLEMÉNYE
a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán a
jelöltállítás egyes szabályairól, valamint az ajánlás folyamatáról, illetve a
jelöltek bejelentéséről, nyilvántartásba vételéről
A jelölés elfogadásának szabályai
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi szervezet
állíthat jelöltet, mely szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet. Egy nemzetiségi
szervezet települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek, valamint területi,
illetve országos lista állításában vehet részt. Egy nemzetiségi választópolgár csak
egy települési, egy területi és egy országos listás jelölést fogadhat el.
Ajánlóív igénylése
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a települési önkormányzati
képviselő jelöléséhez szükséges ajánlóíveket - hasonlóan a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásához – a jelölt nyilvántartásba vételére
illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda adja ki és az igénylés
benyújtására a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 14. sz.
melléklete szerinti A6 jelű formanyomtatvány szolgál
Az ajánlóívek a választási irodától minden esetben a nemzetiségi szervezet
nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követően igényelhetők.
Ajánlóívet a választás kitűzését követően a jelöltként indulni kívánó választópolgár és
a jelöltet 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.
A választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő
szervezet számára a névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként
szereplő választópolgárok nevét és lakcímét is. Az átadott névjegyzéki adatokat
kizárólag az ajánlások gyűjtésére lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás adatait a
nemzetiségi szervezet legkésőbb 2014. október 12-én 16.00 óráig köteles
megsemmisíteni és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül (legkésőbb
2014. október 15-én) köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.
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 leghamarabb 2014. augusztus 25-én adja át
az igénylőnek.
Szükséges ajánlások száma
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását
1128/2014. számú, 2014. július 29-én hozott határozatában tűzte ki. A határozat
melléklete Pécs Megyei Jogú Város vonatkozásában az alábbiakról rendelkezik:
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Jelöltek bejelentése, nyilvántartásba vétele
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8án 16.00 óráig kell bejelenteni az IM rendelet 18. sz. melléklete szerinti E3 jelű
formanyomtatvány és a kellő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek egyidejű
benyújtásával.
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

