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helyi onkormdnyzati kdpvisel6k 6s polg6rmesterek vilasztilsdn

a

az alibbiak:

Jeloltaj6nl6sra 2019. augusztus 24. es 2019. szeptember 9. kozott van lehetosdg a Ydlasztftsi Iroda 6ltal
kiadott egyedi azonosit6val ell6tott aj6nl6iven.

Az ajrinl6iven a vilasztdsi iroda feltiinteti a

villasztits tipus6t, a jekiltkdnt indulni szdndekozo
yagy
jelol6
a ftiggetlen jelolds tenydt, a vitlasztokeri.ilet megjelol6s6t.
viiasztopolg6r nev6t, a
szervezet nev6t
Kcizos jelolt eset6n az ajinl6iven a krizos jeliiltet 6llit6 valamennyi jelol6 szervezet nev6t fel kell ttintetni.
Az ajinlliven
ajrink{st gyiijtd szem6ly feltiinteti nev6t, szem6lyi azonositojifi - ha nem rendelkezik
^z
szemdlyi azonosit6val, akkor a szemelyazonoss6g6t igazolo hat6s6gi igazolvttny szftmitt es alilirhsbt.

-

v6laszt6polg6r, illetve a jogerosen nyilvintart6sba
jelolt
illetdkes
viiasztitsi bizotts6g mellett mtikcrdo viiaszttsi
a
nyilv6ntart6sba v6tel6re

Az ailnloivet a fiiggetlen jel6ltk6nt indulni szindekozo
vett jelolo

szervezet

irod6t6l ig6nyelheti a v fiasztfs kitiiz6s6t kovetoen.

Az avitlaszt6polg6r ajanlhatjeldltet, akt aviiaszt6son
Az ajanloivre

-

16

a viiaszt6kertiletben vttlasztojoggal rendelkezik.

kell vezetni az ajtnlilst ado vdlaszt6polg6r

nevdt,

szemdlyiazonositojii,
magyarorszdgrlakcimdt.
Az ajinl6ivet az ajfnltf, vrllaszt6polgrir sajft keziileg irja al6,

Egy v6lasztopolgtr tobb jeloltet is aj6nlhat, de egy vtiaszt6polg6r egy jeloltet csak egy
titmogathat, a tov6bbi ajitnldsai 6rv6nytelenek. Az ajirnlas nem vonhat6 vissza.

aj6nl6ssal

Aj6nl6st a polg6rok zaklatisa ndlktil - az alilbbi kiv6telekkel -a jelol6 szewezet k6pviseloje Yagy a
jeloltk6nt indulni szdndekozo vfiasztopolg6r, illetve annak k6pviseldje b6rhol gyiijthet.
Nem gyrijtheto aj6nl6s:
a) az ajtnlilst gyrijto es az ajanll munkahely6n munkaidej6ben vagy munkaviszonyb6l, illetve
munkav6gz6sre ir6nyulo m6s jogviszonyb6l fakad6 munkav6gz6si ktitelezetts6ge teljesit6se kozben,
b) a Magyar Honv6ds6gn6l 6s a kiizponti 6llamigazgatilsi szervekndl szolgllati viszonyban levo
szem6lytol a szolgblati hely6n vagy szolg6lati fbladat6nak teljesit6se k<izben,
c) tomegkozleked6si eszkozon,
d) 6llami, helyi ds nemzetisdgi rinkorm6nyzatr szewek hivatali helyis6g6ben,
e) fblsooktat6si 6s koznevel6si intdzm6nyben,
f) egdszsdgiigyi szolg6ltat6 helyisdg6ben, valamint

g) a

tulajdonos el6zetes, ir6sbeli hozzftjfrulils6nak hifinyfhan kozforgalom szftmdra nyitva 6llo

mag6ntertileten.

ado vdlaszt6polg6r reszdre el6nyt adni vagy ig6rni tilos. Az aj6nl6st ad6
v6laszt6pol gdr az ajhnlilsert nem k6rhet elonyt, illetve nem fogadhat el el6nyt vagy annak igeretet.

Az ajinlitslrt az aj6nl6st

Ervdnytelen az az ajhnlils, amelyet az ajinlilsi szab6lyok megsdrt6sdvel gyrijttittek.

A jelolt

aj6nl6ssal kapcsolatban tovdbbi ti$ekoztatits a P6pai Polg6rmesteri Hivatalban mrikod6 Helyi
Yiiasztitsi Irod6ban (Pirya, F5 u. 5. I. emelet Titk6rsSg, 18. sz. iroda, telefonsz6m:891515-060) kdrhet6.

Pdpa, 2019. augusztus 1 6.

Dr. Nagy
Helyi V6laszt6si I

