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A Hantosi Helyi Választási Bizottság a212022. (VI.28.) határozatával2022. szeptember l8. napjára tűzte ki
a három megÜresedett képviselŐi helyre az időközi helyi önkormányzati képviselőválasztást. Az időközi
választáson jelöltként indulni kívánók számára az alábbi tájékoztatást teszem közzé.

JelÖlt minden olYan nagykoru magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának
magYarországi lakóhellyel rendelkező nagykoru állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékbá szerepel.A jelÖltséghez nem szÜkséges, hogy az illető választópolgár hantosi lakcímmei rendelkezzen, a
választhatősághoz nem szükséges a helyben lakás.

EgYéni listás képviselőjelÖlt az|ehet, akit a település választópolgárainak legalább l%o-a,vagyis legalább 8 íő
jelÖltnek ajánlott. Ajánlást gytíjteni ajánlóíven lehet, amelyet aNagylóki Koiös Helyi Válaszúsi Iroáa Hantosi
Kirendeltségén, tehát a hivatalban (Hantos, Nagylóki út 3.) lehet igényelni. Ajánlóívet igényelni azA4 jelű
formanYomtatványon lehet, amelyet a hivatalban lehet kérni, de a www.valasztás.hu tronta-prót is letölthető és
kinYomtathatŐ. Az ajánlóív igénylő nyomtatvány folyamatosan leadható a hivatalban, de az ajánlóívek
legkorábban 2022.július 30. napján lesznek kiadhatók. Tekintettel arra, hogy ez e1y szombati nap, az aznapi
ÜgYfelfogadási rendről a hivatal hirdetőtábláján fogunk előzetesen tájékoztatást adni. Ezt követő en az
ajánlóívek a hivatalban, ügyfelfogadási időben folyamatosan igényeihetők augusztus 15. napjáig. Az
ajánlóívek átvételére a jelöltként indulni szándékoző választópolgár, valami nt az ajáÁtőív igénylésere szótgato
formanYomtatványon az ivek átvételére megjelölt személy jogosult. Az ajánlásgytiltesset kapcsolátos
tudnivalókről az ajánlóívek átvevőjének egy külön tájékoztatót adunk át.

Az ajánlóíveket folyamatosan, de legkésőbb augusztus 15. napján l6.00 óráig lehet leadni a hivatalban. Az
ajánlóívek leadásával egyidőben a jelöltként történő nyilvántartásba véteih ez |e kell adni az E2 jelű
formanYomtatványt is, amelyet az ajánlőivek átadásával egyidóben szintén átadunk, de aválasztási honlapról
is letÖlthetŐ. A határidőben le nem adott ajánlóívek után bírságot kell kiszabni, melynek mértéke le nem adcltt
Ívenként 1,000 forint. A leadott ajánlásokat a helyi választási iroda munkatársai a jelölt bejelentésétől
számított 3 napon belül ellenőrzik. Az ellenőrzés során a fi,iggetlen jelölt, vagy a 1el6ltet állitb szewezet
kéPviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonbannem zavarh atja. Azajániásokellenőrzését csak addig
kell folYtatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltségúez snikséges számot. Amennyiben á
jelÖltként indulni szándékozó választópolgár kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az
ellenőrzés eredményéről.

AmennYiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, tehát a szükséges számú ajánlás és az E2 jelű
fclrmanyomtatvány is rendelkezésre áll, az egyéni listás jelöltet a helyi válÁztási bizotiság _ legkésőbb a
bejelentéstől számított 4. napon -nyilvántartásba veszi. A jelöltek szavaző|apon történő felttintetésének
sonendjét a helyi választási bizottság augusztus 15-én 16.00 órát követően sorsolja ki.

A jelÖltállítással kapcsolatban a https://www.valasztas.hu/ oldalon a ,,Jelölteknek" menüpont alatt, a ,,Jelölt,
lista állítása" almenÜben az ,,időközi helyi önkormányzati választás" pontot \iválasztva ,'és az,,Egyéni listás
jelölt" menüpontot lenyitva további információ olvasható.
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