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TÁJÉKOZTATÁS a 2014. önkormányzati választásról 

képviselő-, és polgármesterjelöltek részére 

 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. (vasárnapra) írta ki az önkormányzati választás 

napját. 

Az alábbiakban tájékoztatást kívánok nyújtani Önöknek a képviselő és polgármesteri indulás jogszabályok adta 

lehetőségeiről, feltételeiről: 

Lőrinci város lakossága ez év január 1-én 5735 fős volt, amely a 2010. évi L. tv. alapján 8 fő képviselő 

megválasztását teszi lehetővé a településen. 

Fontos változás a 4 évvel korábbi választási eljáráshoz képest, hogy idén  - a tavaszi választásokhoz hasonlóan - 

már nem külön ajánló cédulán, hanem aláírásukkal támogathatnak egy-egy jelöltet. 

Egy választópolgár több jelöltet is támogathat, de egy jelöltet csak egyszer. 

Képviselőjelöltté az a személy válhat Lőrinciben, akit a választópolgárok legalább 1%-a ajánlott (ez a szám nem 

arányos a lakosság számával). Tekintettel arra, hogy előfordulhat néhány hibásan kitöltött ajánlás, vagy épp 

szavazati joggal nem rendelkező személy aláírása stb., ezért javaslom, hogy legalább 55-60 aláírást gyűjtsenek 

össze a biztos jelöltté váláshoz az indulni kívánó személyek. 

Képviselőkkel szemben fennálló összeférhetetlenségek: 

 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, valamint a jogi oltalom 

alá eső szellemi tevékenységet lát el; 

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) kormánytisztviselő; 

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, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal 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, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja; 

i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági társaság legfőbb 

szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja. 

 (2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, főpolgármester, 

főpolgármester-helyettes. 

 

 

A polgármesteri induláshoz 3% ajánlást kell összegyűjteni, ami ráhagyással 180 ajánlást jelent. 
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A település főállású polgármestere tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső 

szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más kereső 

foglalkozást nem folytathat, nem lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja. (Mötv. 72 §. (2)) 

Ajánlóívek felvétele: 

Amint a köztársasági elnök a választás napját kitűzte ajánlóívet igényelhetnek a képviselő és polgármester 

jelöltek a Lőrinci Polgármesteri Hivataltól (Helyi Választási Iroda). 

 

Az ajánlóív iránti igénynek kötelező tartalmaznia az alábbiakat:  

1. a jelöltként induló választópolgár nevét, személyi azonosítóját, 

2. nyilatkozatot arról, hogy a jelölést elfogadja, 

3. nyilatkozatot arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve arról 

megválasztása esetén lemond. 

Ezt követően a Helyi Választási Iroda legkorábban a szavazást megelőző 48. napon (ez augusztus 25.) átadja az 

igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az ajánlóívek sorszámmal, eredeti hitelesítő bélyegzővel vannak ellátva. 

Ha a jelölt ezeket az ajánlóíveket elhagyja, nem tud vele elszámolni, darabonként tízezer forint befizetésére 

kötelezett (adók módjára behajtható ha esetleg "elfelejtené" befizetni). 

Ajánlásokat a választópolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni. A törvény azonban tiltja, hogy 

munkahelyen, munkavégzés közben, a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban 

lévőtől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön, állami, helyi 

vagy nemzetiségi önkormányzat hivatalos helyiségeiben, felsőoktatási és köznevelési intézményben valamint 

egészségügyi szolgáltató helységeiben gyűjtsék azokat. 

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 

16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]. Tehát az aláírásokat augusztus 25-től szeptember 8-ig 

lehet gyűjteni. 

A szükséges számú ajánlást a fenti időpontig le kell adni a Lőrinci Polgármesteri Hivatalban (HVI). 

A Helyi Választási Bizottság a benyújtást követő 4. napig (Ve. 132 §.) határozattal dönt a törvényi feltételeknek 

megfelelő személy, szervezet nyilvántartásba vételéről. 

Kampányidőszak: 

A kampány a szavazás napját megelőző 50. naptól (augusztus 23.) a szavazás befejezéséig tart (október 12. 

19.00 óráig). A szavazóhelyiség 150 méteres távolságán belül - közterületen - tilos kampánytevékenységet 

folytatni a szavazás napján. Választási gyűlés szintén a kampányidőszakban tartható 

Képviselővé Lőrinciben az a 8 fő fog válni, aki a 8 legtöbb szavazatot kapta. Amennyiben valaki 

polgármesterként és képviselőként is indult, és polgármesterként megválasztották, akkor az egyéni képviselői 

listáról törölve lesz természetesen. 

Az érdeklődők számára felhívom a figyelmet, hogy a www.lorinci.hu oldalon, a bal oldalon "Választás 2014" 

menüpontban közzé fogjuk tenni a szükséges nyomtatványokat (ajánlóív igénylése, mozgóurna kérelem, 

átjelentkezési kérelem), illetve a Lőrinci Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán is kihelyezésre kerülnek, 

amelyek a hivatal nyitvatartási idejében bármikor felvehetőek. 

 

 

Schottner Norbert 

jegyző - HVI vezető 

  

 


