TÁJÉKOZTATÓ
A polgármesteri, települési képviselő -jelöltté történő ajánláshoz,
polgármesteri, képviselői összeférhetetlenség
2019. október 13. napján polgármesteri, helyi önkormányzati választásokra kerül sor.
Cserkeszőlő Község a helyi választáson l választókerületnek minősül. A képviselők és a
polgármester mandátuma 5 évre szól.
Cserkeszőlőben az önkormányzati képviselők egyéni listás választási rendszerben kerülnek
megválasztásra, a képviselő-testület tagjainak száma 6 fő.
Ajánlást gyűjteni 2019. augusztus 24-től lehet. Jelöltet bejelenteni az ajánlóívek leadásával
2019 szeptember 09. nap 16.00 óráig lehet.
Az átvett ajánlóíveket határidőben le kell adni a Helyi Választási Irodának, ellenkező esetben
minden be nem nyújtott ajánlóív után 1000.- Ft bírságot kell kiszabni.
Cserkeszőlőben polgármesterré 59, képviselővé történő jelöltté váláshoz 20 érvényes aláírás
megléte szükséges.
Ajánlóív igénylés
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet, az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó
választópolgár, illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a
választás kitűzését követően.
Az ajánlóív iránti igénynek tartalmaznia kell a jelöltként indulni szándékozó választópolgár
nevét, személyi azonosítóját, ennek hiányában személyazonosságát igazoló hatósági
igazolványának számát lakcímét, továbbá nyilatkozatát arról, hogy
a) a jelölést elfogadja,
b) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve
megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszünteti,
Ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor
választójoggal rendelkezik.
Ajánlás
A választópolgár bármely választókerületben választható, nem kell azon a településen laknia,
ahol képviselővé, polgármesterré jelölik.
Az adott választókerületben lakóhellyel kell rendelkezni ahhoz, hogy a választópolgár jelöltet
ajánlhasson, tehát jelöltet csak az a választópolgár ajánlhat, akinek a lakcíme a
választókerületben van.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár olvasható nevét, személyi
azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg
aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
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Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai
érvénytelenek.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját - ha nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának
számát - és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül – az alábbiak szerinti kivétellel - a jelölő szervezet
képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője
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) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban
levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
g) 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 el előnyt vagy annak
ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Képviselői összeférhetetlenség
Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja
nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat
megingathatja, továbbá nem lehet
a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el,
amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól,
Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől
(vezetőjétől) kapta, kivéve
aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi
oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el, illetve nevelőszülői foglalkoztatási
jogviszonyban áll;
ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó,
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője,
foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja;
b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
c) állami tisztviselő, kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél, amelynek
illetékességi területén az adott önkormányzat működik;
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d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses
állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal hivatásos állományú tagja;
e) jegyző (főjegyző), aljegyző, továbbá ugyanazon önkormányzat polgármesteri hivatalának
vagy közös önkormányzati hivatalának köztisztviselője, alkalmazottja;
f) más települési önkormányzatnál képviselő;
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági
társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság
által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének - kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb
szerve a képviselő-testület -, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet
ellátására jogosultja;
i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb
szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.
A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes.
Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, vagy az ok
felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni.
Polgármesteri, alpolgármesteri összeférhetetlenség
A polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el, erről az
ajánlóíven kell nyilatkoznia.
Főállású a polgármester, ha főállású polgármesterként választották meg.
Társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is csak
társadalmi megbízatásban tölthető be.
A 3000 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármesterének összeférhetetlenségére a
képviselői összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.
A polgármester nem lehet más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester, települési
önkormányzati képviselő, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke.
A polgármesterre, a társadalmi megbízatású polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi
szabályok, az alpolgármesterre és a társadalmi megbízatású alpolgármesterre értelemszerűen
vonatkoznak.

Cserkeszőlő, 2019.augusztus 15.
Dr. Héczei Eszter, jegyző
HVI vezetője
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