Választási tájékoztató

IDŐKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2022. december 11.
Ozora Község Választási Bizottsága 2/2022. (IX.22.) határozata alapján a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban:Ve) 6.§a, 8.§ (1) bekezdés a) pontja, továbbá 302.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt
előírásokat és határidőket figyelembe véve, Ozora községben a települési
önkormányzati és időközi választását 2022. december 11. napjára
(vasárnap) tűzte ki.
Tisztelt Választópolgárok!
A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester 2022. december 11. napjára kitűzött
időközi választásához kapcsolódóan, ezúton tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat az
alábbi közérdekű információkról:
Ozora Község Helyi Választási Iroda Vezetője:
Pusztai Beáta
Ozora Község Helyi Választási Iroda Vezetőjének Helyettese:
Katona József
Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címe:
7086 Ozora, Szabadság tér 1. szám
Helyi Választási Iroda elérhetősége:
Telefonszáma: +36 74 598-000
E-mail címe:
jegyzo@ozora.hu

Ozora Község Helyi Választási Bizottságának Elnöke:
Németh Györgyné
Helyi Választási Bizottság hivatali helyiségének címe:

7086 Ozora, Szabadság tér 1. szám
Helyi Választási Bizottság elérhetősége:
Telefonszáma: +36 74 598-000
E-mail címe:
hivatal@ozora.hu

TÁJÉKOZTATÓ

Jelölő szervezet bejelentése az időközi helyi önkormányzati választáson
Ozora Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 13-án kimondta
feloszlását, ezért Ozora Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Helyi Választási
Bizottság) időközi választást tűzött ki 2022. december 11. napjára.
Az alábbiakban a kitűzött időközi önkormányzati választáshoz kapcsolódó, jelölő szervezet
bejelentésére vonatkozó szabályok kerültek összefoglalásra.
Az időközi választáson jelölő szervezetként a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásában jogerősen szereplő
 párt,
 egyéb egyesület (a szakszervezet kivételével), valamint
 olyan nemzetiségi szervezet (párt és szakszervezet kivételével) vehető nyilvántartásba,
amely megfelel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben
foglaltaknak.
A párt, valamint az egyesület és a nemzetiségi szervezet (a továbbiakban együtt: jelölő
szervezet) jelölő szervezetként történő bejelentésére a P3 jelű formanyomtatvány szolgál. A
későbbiekben az adatváltozásokat szintén ezen a nyomtatványon kell bejelenteni.
A jelölő szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába jogerősen bejegyzett
képviseletre jogosult személy jelentheti be a Helyi Választási Bizottságnál.
A Helyi Választási Bizottság elérhetőségei:
7086 Ozora, Szabadság tér 1.
e-mail: jegyzo@ozora.hu
telefon: +36 74/598-000
A törvényes képviselőnek (együttes aláírási jog esetén képviselőknek) saját kezű aláírásával
kell ellátnia a P3 jelű formanyomtatványt. A nyomtatványt ezt követően bárki leadhatja a Helyi
Választási Irodában, meghatalmazás nem szükséges.

A közös jelöltet, illetve listát állítani szándékozó jelölő szervezeteknek külön-külön kell jelölő
szervezetként bejelentkezniük a Helyi Választási Bizottságnál.
A jelölő szervezet hivatalos neve, rövidített neve
A P3 jelű formanyomtatvány (1) pontjában kell feltüntetni a jelölő szervezet hivatalos nevét,
amelynek minden esetben meg kell egyeznie a jelölő szervezet civil szervezetek bírósági
nyilvántartásában jogerősen szereplő nevével.
A formanyomtatvány (2) pontjában van lehetőség rögzíteni a jelölő szervezet internetre, illetve
szavazólapra kerülő rövidített nevét is, amely elsődlegesen a civil szervezetek
nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a bejelentéskor megjelölt egyéb
rövidített név. Ez utóbbi azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásába vagy az adott időközi választáson a jelölő szervezetek, jelöltek és
listák nyilvántartásába már bejegyzett szervezet nevével vagy rövidített nevével. A bírósági
nyilvántartásba bejegyzett rövidített név hiányában a bejelentéskor olyan rövidített név adható
meg, amely nyelvtani kapcsolatban áll a jelölő szervezet hivatalos nevével (pl. rövidítése, vagy
abból képzett mozaikszó), vagy logikai kapcsolatot mutat a jelölő szervezet tevékenységével.
A rövidített név a szavazólapon csak akkor lesz megjeleníthető, ha azt a jelölő szervezet a
bejelentéskor a P3 jelű formanyomtatványon kéri [az erre irányuló figyelmeztetés szerepel a
formanyomtatvány (2) pontjában]. A határidő jogvesztő, vagyis elmulasztása esetén a
bejelentést követően kért rövidített név már kizárólag a tájékoztató felületen kerül
megjelenítésre, a szavazólapon nem.
A jelölő szervezet nevét valamennyi ajánlóíven és szavazólapon ugyanazon formában kell
feltüntetni, függetlenül a szervezet nevének megváltozásától. Ez a szabály azt jelenti, hogy
abban az esetben, ha a jelölő szervezet neve pl. az ajánlásgyűjtés megkezdését követően
módosul, az ívek első alkalommal való kiadását követően igényelt ajánlóíveken és a
szavazólapon sem fog megjelenni a megváltozott neve.
A szervezetek közötti esélyegyenlőséget biztosító szabály, hogy a szavazólapon egységesen,
minden jelölő szervezet neve nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kerül
feltüntetésre.
A jelölő szervezet emblémája
A jelölő szervezet a bejelentés alkalmával P3 jelű formanyomtatványhoz csatolhatja az
emblémáját (jelképét) is, amelyet 472x236, 300 dpi felbontású, JPG formátumú fájlban kell
mellékelni a bejelentéshez. Az embléma az interneten színes, a szavazólapon szürkeárnyalatos
formában jelenik meg (húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen). A
hatályos jogi szabályozás alapján az embléma (jelkép) bejelentésére megállapított határidő is
jogvesztő, azaz az embléma - a rövidített névhez hasonlóan - csak akkor lesz megjeleníthető a
szavazólapon, ha azt a jelölő szervezet a bejelentéskor a P3 jelű formanyomtatványon kéri [az
erre irányuló figyelmeztetés is szerepel a nyomtatvány (4) pontjában].
Továbbá az emblémával kapcsolatban fontos figyelemmel lenni arra, hogy Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerint jelölő szervezet jelképeként vagy annak részeként

Magyarország címere és annak elkülöníthető részei, a címerpajzs és a Szent Korona nem
használható.

Meghatalmazott bejelentése
A P3 jelű formanyomtatványt kizárólag a jelölő szervezet bírósági nyilvántartás szerinti
törvényes képviselője írhatja alá. A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő a P3 jelű
formanyomtatvány (10) pontjában a jelölő szervezettel kapcsolatos nyilatkozat megtételre
jogosult képviselőt nevezhet meg (a továbbiakban: meghatalmazott).
A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő, valamint a P3 jelű formanyomtatvány
(10) pontjában megadott, nyilatkozattételre jogosult képviselő további meghatalmazottakat
jelenthet be a Helyi Választási Bizottságnál. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt (csoportos) meghatalmazásokat a Helyi Választási Bizottság mellett
működő Helyi Választási Irodához kell eljuttatni hivatali időben.
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
7086 Ozora, Szabadság tér 1.
e-mail: jegyzo@ozora.hu
telefon: +36 74 598-000
A képviseleti jogosultság továbbdelegálásához használható meghatalmazás mintája az NVI
honlapján érhető el. A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő(k), valamint a fentiek
szerint bejelentett meghatalmazottak adatait a Helyi Választási Iroda rögzíti a választások
informatikai rendszerében, így e személyek – a személyazonosságuk igazolását követően –
eljárhatnak a választási szervek előtt.
Fentieken túl, az informatikai rendszerben feltüntetett képviselők írásban (közokiratba vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) továbbadhatják a meghatalmazást további
képviselőknek, akik e meghatalmazás bemutatása mellett és tartalma szerint jogosultak a jelölő
szervezet nevében eljárni a választási szervek előtt. A jelölő szervezet képviselője aláírásának
hitelességét a választási szervek nem ellenőrzik, további okiratok (aláírási címpéldány stb.)
becsatolását nem kérhetik.
A jelölő szervezet nyilvántartásba vétele
A jelölő szervezetet időközi polgármester- és önkormányzati képviselők választása esetén a
Helyi Választási Bizottságnál kell bejelenteni. A bejelentés a P3 jelű formanyomtatványnak a
választási bizottság mellett működő választási irodának való átadását jelenti.
A bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásában a Helyi Választási Iroda ellenőrzi. A nemzetiségi szervezet bejelentésekor a
szervezetnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel
szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek.
Időközi önkormányzati képviselő- és polgármester-választás esetén a Helyi Választási
Bizottság jár el a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele során.

Amennyiben a szervezet bejelentése minden jogszabályi feltételnek megfelel, a Helyi
Választási Bizottság legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon nyilvántartásba veszi.
Jelölt, lista állítása az időközi önkormányzati választáson
Ozora Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 13. napján kimondta
feloszlását, ezért Ozora Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Helyi Választási
Bizottság) időközi választást tűzött ki 2022. december 11. napjára Az alábbiakban a kitűzött
időközi önkormányzati választáshoz kapcsolódó jelölt- és listaállítás szabályai kerültek
összefoglalásra.
A jelölt- és listaállítás általános szabályai
Az időközi választáson, azonos módon az általános választásra vonatkozó szabályokkal, jelölt
minden olyan nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának
magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára lehet, aki a központi
névjegyzékben szerepel.
Fontos szabály az is, hogy a választhatóság joga nem kötődik ahhoz a településhez, amelyben
a jelölt lakcíme található, vagyis a választópolgár időközi önkormányzati választáson is
bármely településen, választókerületben választható.
A választhatóság jogának korlátjai
Nem választható, vagyis nem lehet jelölt
 akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a
bíróság a választójogból kizárt,
 aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,
 aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,
 aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
 az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára,
ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése
alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
Jelölés
10.000 vagy ennél kevesebb lakosú településen amennyiben a képviselő-testület feloszlott, a
Helyi Választási Bizottság időközi választást tűz ki.
Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a
jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások számát a Ozora Község Helyi Választási
Iroda (a továbbiakban: Helyi Választási Iroda) Vezetője állapítja meg a szavazást megelőző
66. napon. (Közlemény Ozora Község Önkormányzat honlapján, www.ozora.hu elérhető)
Ajánlás
Jelöltet ajánlani csak a Helyi Választási Iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

7086 Ozora,Szabadság tér 1.
e-mail: jegyzo@ozora.hu,
telefon: +36 74 598-000
Az ajánlóívek igénylése
Ajánlóívet az időközi választás kitűzését (2022. október 22.) követően a független jelöltként
indulni kívánó választópolgár, illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet –
képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű
formanyomtatvány szolgál, amelyet a Helyi Választási Irodában bárki, meghatalmazás nélkül
leadhat.
Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény
benyújtásakor választójoggal rendelkezik.
Névviselés
Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor az A4 jelű
formanyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások
hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza, továbbá itt kérheti a nevének részét
képező „dr.” megjelölés elhagyását is. Az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a
névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható.
Az ajánlóívek átvétele
A helyi választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon (2022. október 22.
napjától) adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek. Ezt követően ajánlóív
igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.
Az ajánlóívek átvételére
a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére
megjelölt személy;
 a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:
a) a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint
a szervezet képviselője;
b) a P3 jelű formanyomtatvány 10. pontjában feltüntetett személy,
c) az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott személy,
d) az a)-c) pont szerinti személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba
vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy
jogosult.



Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről
másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!
Az átvett ajánlóívek leadási határideje a szavazást megelőző 34. napon (2022. november 7.)
16.00 óra.
Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként
indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt
ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre.

Az ajánlások gyűjtése
A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának,
magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A
választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása
ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.
A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat,
a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:
• az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén, munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése
közben,
• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő
személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
• a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló
magánterületen.
Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!
Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját vagy
személyazonosító igazolványának/útlevelének/vezetői engedélyének számát és aláírását is.
Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek
kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az
adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl.
elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az
az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.
Felhívjuk továbbá valamennyi jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő
szervezetek figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH) a választást megelőzően honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal
kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt. A
NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/ajanlasok
Az egyéni listás jelölt bejelentése
A jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon (2022. november 7.) 16.00 óráig kell
bejelenteni az ajánlóívek átadásával a Helyi Választási Bizottságnál. Az ajánlóívek szakaszos
leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely
eléri a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát.
Az egyéni listás jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál.

Az E2 jelű formanyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt arcfényképét, ha hozzájárul annak a
választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez. A nemzetiségi jelölt e nyomtatványon
kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a szavazólapon és a választások
hivatalos oldalán.
Az ajánlóívek leadása
Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a jelölt bejelentésére szolgáló határidőig, azaz
legkésőbb a szavazás napját megelőző 34. napon (2022. november 7.) 16.00 óráig a Helyi
Választási Irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást
megelőző 33. napon (2022. november 8.) 16.00 óráig kell visszaadni.
Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem
tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral
vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.
Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül visszaadhatja a helyi választási irodának.
Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási
Bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni.
A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 10 000 Ft. A választási
bizottság által kiszabott bírság a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár
esetében a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet,
közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen
terheli.
A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is
meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt kötelezetten kívül álló oknál fogva elvesztek
vagy megsemmisültek.
Az ajánlások ellenőrzése
A leadott ajánlásokat a Helyi Választási Bizottság mellett működő Helyi Választási Iroda a
jelölt bejelentésétől számított 3 napon belül ellenőrzi.
Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, az
ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.
Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a
jelöltséghez szükséges számot.
Ezen túl amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet
kéri, az ellenőrzést végző Helyi Választási Iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.
Az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vétele
Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, az egyéni listás jelöltet a Helyi
Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.
Ha a Helyi Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma
miatt elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló
határidőig – pótlólag újabb ajánlásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 jelű formanyomtatvány
benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani
a korábban már leadott ajánlásokhoz.
A közös egyéni listás jelölt állítására vonatkozó szabályok

Két vagy több jelölő szervezet közös egyéni listás jelöltet állíthat.
Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell
igényelniük az A4 jelű formanyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük
az E2 jelű formanyomtatványon. A közös jelöltre vonatkozó szabályok a továbbiakban
megegyeznek az önálló jelölt állításának szabályaival.
Az egyéni listás jelölt kiesése
A jelölt kiesik, ha
 elhunyt,
 a választójoga megszűnt,
 a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek
nyilvántartásából,
 a jelölésről a szavazást megelőző napon 16.00 óráig az L7 nyomtatványon lemond.
A lemondó nyilatkozatot a Helyi Választási Irodához kell eljuttatni, személyesen vagy
meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a Helyi Választási Iroda általi átvételével
hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént. A lemondással
kapcsolatos jogértelmezést a 4/2018. NVB iránymutatás tartalmazza.
Helyi Választási Iroda Vezetője

