1. melléklet

AJÁNLÓSZELVÉNY
településrészi önkormányzati képviselő-jelölt ajánlásához
Az ajánló választópolgár adatai:
Családi és utónév: …………………………………………………………………………….
*Lakóhely/tartózkodási hely……………………………………………………………………
Születési idő: …………….……………..…

Személyi szám: …………………….……….

Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzat tagjainak választásán jelöltnek ajánlom:
Jelölt neve: ……………………………………………………………………………………
*Jelölt lakóhelye/tartózkodási helye: ………………………………………..…………………
Aláírásommal hozzájárulok fenti adataim jelöltajánlás céljából, a településrészi önkormányzat
tagjainak megválasztása napjáig történő kezeléséhez, továbbá, hogy Pápa Város Jegyzője
választójogom meglétét a KEKKH útján ellenőrizze.
Kelt: ……………………………..
………………………………….
ajánló saját kezű aláírása
NYILATKOZAT
a jelölés elfogadásáról
Jelölt neve: ……………………………………………………………………………………
*Jelölt lakóhelye/tartózkodási helye: …………………………………………………………
Születési idő: …………….……………..…

Személyi szám: …………………….……….

Aláírásommal hozzájárulok fenti adataim jelöltajánlás céljából, a településrészi önkormányzat
tagjainak megválasztása napjáig történő kezeléséhez, továbbá, hogy Pápa Város Jegyzője
választójogom meglétét a KEKKH útján ellenőrizze.
*Kérem/nem kérem, hogy megválasztásomat Pápa Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete zárt ülésen tárgyalja. (Az érintett kérésének hiányában a napirend
tárgyalása nyilvános ülésen történik.)
Kelt: …………………………….
………………………………….
jelöltnek ajánlott személy saját kezű aláírása

*A megfelelő rész aláhúzással jelölendő.

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL

Jelöltet ajánlani a hivatalos ajánlószelvény kitöltésével és annak az erre a célra szolgáló
gyűjtőládában történő elhelyezésével 2013. április 15-től 2013. május 15-én 16.00 óráig
lehet.
Az ajánlás nem vonható vissza.
A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki nem kötelezhető. A
választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Aki több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt a jelöltet
többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le, illetve amelyet
formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelően töltöttek ki.
Az ajánlószelvényt a benne foglalt adattartalommal, tollal kell kitölteni, melyet az ajánló
választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia. A jelöltnek ajánlott személynek az
ajánlószelvényen megadottak szerint nyilatkoznia kell a jelölés elfogadásáról és e
nyilatkozatot saját kezűleg alá kell írnia.
Csak azon hivatalos ajánlószelvény tartalmi ellenőrzését végzi el a Polgármesteri Hivatal
Titkársága, amelyet az ennek gyűjtésére szolgáló gyűjtőládában helyeztek el és formailag
megfelelően töltöttek ki.
A Polgármesteri Hivatal az ajánlószelvényeket a településrészi önkormányzatok tagjainak
választása napján megsemmisíti.

