Tájékoztató nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek részére
I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele
A választáson kizárólag valamely Területi Választási Bizottság (TVB) vagy a Nemzeti
Választási Bizottság (NVB) által jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett
nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. A jelölő szervezet nyilvántartásba vételével kapcsolatos
részletes tájékoztatás a https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-valasztas oldalon érhető el.

II. Ajánlások számának megállapítása
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a választás kitűzésének napján
– 2019. július 30-án – a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok öt százalékának,
de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. Az egyes településeken a jelöltté
váláshoz szükséges érvényes ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019.
számú határozatának melléklete nemzetiségenkénti bontásban tartalmazza.
Szentendre vonatkozásában az alábbi települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása került kitűzésre és a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának meghatározására:
Nemzetiség

Népszámláláskori

Választópolgárok

Szükséges

Megválasztható

létszám

száma a kitűzéskor

ajánlások

képviselők száma

száma
bolgár

26

8

5

3

görög

26

26

5

3

horvát

67

49

5

3

lengyel

46

8

5

3

német

239

26

5

3

roma

107

177

9

5

román

67

6

5

3

szerb

99

35

5

3

szlovák

55

34

5

3

Pilisszentlászló vonatkozásában az alábbi települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása került kitűzésre és a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának meghatározására:
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III. Ajánlóív igénylés
 A jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet
igényelhet ajánlóívet a Helyi Választási Irodától (2000 Szentendre Városház tér
3.).
 Az ajánlóívek igénylésére szolgál az A6 jelű „Ajánlóív igénylése” elnevezésű
nyomtatvány, mely a https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-onkormanyzativalasztasok1 címről letölthető.
 A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az
átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.
 Ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki
- az adott nemzetiségi névjegyzékben szerepel,
- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható és
- a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán,
valamint az ezt követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség jelöltje.
 A jelöltként indulni szándékozó személynek az ajánlóív igénylésére szolgáló A6
jelű formanyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzetiség
képviseletét vállalja, és a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és
hagyományait ismeri.
 A nyomtatvány 2. oldalán a jelölő szervezet képviseletére jogosult neve és
aláírása rovatban az írhat alá, aki
 a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselője vagy
meghatalmazottja
 az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó,
írásbeli meghatalmazással rendelkezik.
 Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek
darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy
ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.
 Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai
alapján kell kitölteni.
 Az ajánlóív igénylésekor
a) a több utónévvel rendelkező választópolgár kérheti, hogy az ajánlóív és a
szavazólap csak az egyik utónevét tartalmazza,
b) a választópolgár kérheti, hogy az ajánlóív és a szavazólap a nevének részét
képező „dr.” megjelölést ne tartalmazza.
 A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a
jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.

IV. Ajánlóívek átadása
 A Helyi Választási Iroda vezetője az ajánlóíveket az igénylését követően
haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 órakor

adja át az igénylő részére. Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére
munkanapokon 8-16 óra között van lehetőség.
 A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el.
 Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő polgár nevét, személyi
azonosítóját (ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló hatósági igazolványának számát) és az ajánlást gyűjtő polgárnak minden
ajánlóívet alá kell írnia.
 Az ajánlóívek kiadásának első napján és a továbbiakban is, a választási irodában
megjelenő igénylők részére érkezési sorrendben (ha egyszerre érkeznek, akkor
az A6-os nyomtatvány leadásának sorrendjében) adja át a HVI az általuk igényelt
íveket.
 Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:
 a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
 az
ajánlóív
igénylésére
szolgáló
A6
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 (a választási informatikai rendszerben
rögzített);
b) a P4 nyomtatvány 10. pontjában feltüntetett személy (a
választási informatikai rendszerben rögzített),
c) az a) és b) pont szerinti személyek által
meghatalmazott, az adott településre kiterjedő
illetékességgel eljárni jogosult személy (a választási
informatikai rendszerben rögzített),
d) az a) – c) pont szerinti személyek által meghatalmazott,
teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba
foglalt meghatalmazással rendelkező személy
 Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően
érvényes fényképes személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvány,
vezetői engedély, útlevél) kell igazolniuk személyazonosságukat.
 Az ajánlóív átvételére jogosult személy tételesen ellenőrzi az igényelt ajánlóívek
sorszámát.
 Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi elismervényt állít ki a HVI,
melyet az átvevőnek alá kell írnia.
 Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában, 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig
lehet igényelni.
 A helyi választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja
a jelölő szervezet számára a településen a jelölt ajánlására jogosult
választópolgárok nevét és lakcímét. Az adatok kizárólag az ajánlások gyűjtésére

használhatók fel, egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy
részére történő átadásuk szigorúan tilos.
 A jelölő szervezetnek a kapott adatokat legkésőbb a szavazás napján, azaz 2019.
október 13-án 16.00 óráig meg kell semmisítenie, a megsemmisítésről
jegyzőkönyvet kell felvennie, és a jegyzőkönyvet 2019. október 16-án 16.00
óráig át kell adnia annak a helyi választási irodának, amelytől az adatokat átvette.
(A megsemmisítésről készült jegyzőkönyv a jelzett határidőig, aláírt, szkennelt
formában is leadható.)

V. Ajánlásgyűjtés
 A nemzetiségi névjegyzékben szereplő 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. Fontos, hogy a választópolgár adatai pontosan, a
személyazonosító okmányával egyező tartalommal kerüljenek feltüntetésre az
ajánlóíven!
 A választópolgár több nemzetiségi jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy
ajánlással támogathat.
 Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni.
Nem gyűjthető ajánlás:
 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 (pl. óvodában, iskolában),
 egészségügyi szolgáltató helyiségében (pl. SZEI, háziorvosi rendelő), valamint
 a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára
nyitva álló magánterületen (pl. üzletek magánparkolóiban).
 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
– ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági
igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és
aláírását is. Fontos, hogy a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy
az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő is 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 tett közzé a
választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembe vétele minden érintett
számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg:
https://www.naih.hu/ajanlasok.html

VI. Jelölt bejelentése
 A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet az ajánlóívek átadásával
kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.
 A jelölt bejelentésére 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig van lehetőség
munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között.
 A jelöltek bejelentésére szolgál az E3 jelű „Egyéni jelölt bejelentése” elnevezésű
nyomtatvány, mely a https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-onkormanyzativalasztasok1 címről letölthető.
 Az E3 jelű formanyomtatvány aláírására vonatkozó szabályok:
 a jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és
 a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek is alá kell írnia.
 A megfelelően kitöltött E3 jelű formanyomtatványt és az ajánlóíveket bárki,
meghatalmazás nélkül átadhatja a Helyi Választási Iroda vezetőjének.
 A Helyi Választási Iroda vezetője átveszi az ajánlóíveket, az E3 jelű
formanyomtatványt és a jelölt fényképét (ha csatolják), azokat ellenőrzi, felhívja a
bejelentő figyelmét az esetleges hiányosságokra és a bejelentésről átvételi
elismervényt ad ki.
 A rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a választási
irodának 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig. Azt az ajánlóívet, amely nem
tartalmaz ajánlást, legkésőbb 2019. szeptember 10-én 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.
 Ha a jelölő szervezet az ajánlóív visszaadási kötelezettségének határidőben nem
tesz eleget, akkor az illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab
ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 1.000 Ft, a bírság
összegét a Nemzeti Adó és Vámhivatal adók módjára hajtja be. 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.

VII. Ajánlások ellenőrzése, nyilvántartásba vétel
 A Helyi Választási Iroda a választási informatikai rendszerben végzi el az ajánlások
ellenőrzését a jelölt bejelentését követő 3 napon belül.

 Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven
feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek
nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni.
 Az ajánlások ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az
érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
 Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda vezetője tájékoztatja az
illetékes választási bizottságot.
 A jelölt nyilvántartásba vételéről az illetékes Helyi Választási Bizottság dönt a jelölt
bejelentését követő 4 napon belül.
 A Helyi Választási Bizottság döntéséről a választási iroda e-mailen tájékoztatja a
jelöltet illetve jelölő szervezetet.

VIII. A közös települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt állítására
vonatkozó szabályok
 Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.
 Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell
igényelniük az A6 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell
bejelenteniük az E3 jelű nyomtatványon. Egyebekben a közös jelölt állításának
szabályai azonosak az önálló jelölt állítására vonatkozó szabályokkal.

IX. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt kiesése
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt kiesik, ha a jelölt
 elhunyt,
 a választójoga megszűnt,
 jelölő szervezetét a Nemzeti Választási Bizottság törli a jelölő szervezetek
nyilvántartásából,
 2019. október 12-én 16.00 óráig a jelölésről az L7 nyomtatványon lemond.
A lemondó nyilatkozatot a helyi választási irodához kell eljuttatni, személyesen vagy
meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a választási iroda általi átvételével
hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént. A lemondással
kapcsolatos jogértelmezést a 4/2018. NVB iránymutatás tartalmazza.

X. A Megfigyelő
 A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási bizottságokba a
jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet nem bízhat meg tagot.
 Azon nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési önkormányzati
választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat
meg.

 Megfigyelő csak az a választópolgár lehet, aki a központi névjegyzékben az adott
nemzetiség választópolgárainak nyilvántartásában szerepel.
 A közös jelöltet, illetve listát állító nemzetiségi jelölő szervezetek együttesen jogosultak
egy megfigyelő megbízására.
 A megfigyelőt legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi
választási iroda vezetőjénél.
 A bejelentésnek tartalmaznia kell
 a megbízó nemzetiségi jelölő szervezet nevét,
 a megfigyelő nevét, magyarországi lakcímét, személyi azonosítóját és
 annak a településnek és szavazóhelyiségnek a megjelölését, ahová a megbízás
szól.
 A megfigyelő választójogát a helyi választási iroda ellenőrzi.
 A megfigyelő bejelentésére a jelölő szervezet alábbi képviselője jogosult:
a) a civil szervezetek bírósági nyilvántartása
szerinti törvényes képviselő,
b) a törvényes képviselő által a szervezet
bejelentésre szolgáló P4-es nyomtatványon a
jelölő szervezet nevében nyilatkozattételre
felhatalmazott személy,
c) az a) és b) pontban megjelölt személyek által
adott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező
személy,
d) a választási informatikai rendszerben rögzített,
a jelölő szervezet képviseletére az adott településre
kiterjedő illetékességgel rendelkező személy.
 A nemzetiségi megfigyelő bejelentésére szolgáló nyomtatvány letölthető
https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-onkormanyzati-valasztasok1 oldalról.
A dokumentum használata nem kötelező.

a

 A megfigyelő bejelentésére szolgáló dokumentum benyújtásának formája:
- papír alapon, vagy
- elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy
- e-papíron.
 A dokumentumokat bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja az illetékes helyi választási
irodában.
 A nemzetiségi megfigyelő jelen lehet a szavazatszámláló bizottság munkájánál, ennek
keretében:
 figyelemmel kísérheti a szavazatszámláló bizottság munkáját,
 a szavazást, illetve a szavazatszámláló bizottság munkáját tevőlegesen vagy
ráutaló magatartással nem befolyásolhatja, és nem zavarhatja,

a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit,
 kifogást nyújthat be,
 a szavazás lezárását követően a lezárt urnát aláírhatja,
 a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kártyát viselni.

 A megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek a megbízó
nemzetiségi jelölő szervezetet terhelik.
 Amennyiben a megfigyelő bejelentése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek,
a helyi választási iroda vezetője határozattal utasítja vissza a nemzetiségi megfigyelő
megbízását. A határozattal szemben a helyi választási bizottsághoz lehet kifogással
fordulni. A kifogás benyújtására vonatkozó részletes tájékoztató az alábbi linken érhető
el: https://www.valasztas.hu/jogorvoslat

XI. Adatszolgáltatás a névjegyzékből
Adatszolgáltatás az ajánlásra jogosult választópolgárokról
A helyi választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő
szervezet számára a településen a jelölt ajánlására jogosult választópolgárok nevét és lakcímét.
Az adatbázis teljes, mivel a Ve. 89. § (1) bekezdése szerinti adatkiadás megtiltása erre az
adatszolgáltatásra nem terjed ki. Éppen ezért ezek az adatok kizárólag az ajánlások gyűjtésére
használhatók fel, egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy részére történő
átadásuk szigorúan tilos.
A jelölő szervezet a fentieken túl a névjegyzéki adatokhoz – ingyenesen – további két
alkalommal,
- 2019. szeptember 8-án és a
- 2019. szeptember 30-án, írásos megkeresése alapján juthat hozzá a név- és
címadatokhoz.
Ezek az adatok már nem tartalmazzák az adatai kiadását megtiltó
választópolgárok nevét és lakcímét, továbbá kizárólag közvetlen politikai
kampány céljára használhatók fel.
A jelölő szervezetnek a kapott adatokat legkésőbb a szavazás napján, azaz 2019. október 13án 16.00 óráig meg kell semmisítenie, a megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvennie, és
a jegyzőkönyvet 2019. október 16-án 16.00 óráig át kell adnia annak a helyi választási
irodának, amelytől az adatokat átvette. (A megsemmisítésről készült jegyzőkönyv a jelzett
határidőig, aláírt, szkennelt formában is leadható.) A megsemmisítési jegyzőkönyv
mintája https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-onkormanyzati-valasztasok1 oldalon elérhető,
ennek használata azonban nem kötelező.

XII. Választási kampány
 Kampányidőszak: 2019. augusztus 24-tól 2019. október 13-án 19.00 óráig tart
 Speciális szabály: Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján:
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését
szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár
választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.
 A választási kampány eszközei:

Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat
befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen:
a) a plakát,
b) a jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés
c) a politikai reklám és politikai hirdetés,
d) a választási gyűlés.
 A plakát:
A Ve. rendelkezéseinek alkalmazásában plakátnak minősül a választási falragasz, felirat,
szórólap, vetített kép, embléma, mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
A Ve. lehetővé teszi, hogy a kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek
engedély és bejelentés nélkül készítsenek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó
nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.
A plakát elhelyezés szabályai:
 Plakátot elhelyezni
a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,
b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog
gyakorlójának
előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.
 Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett
elemén, védett természeti területen és értéken, továbbá állami vagy
önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot
elhelyezni tilos.
 A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet
plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy
akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles
eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.
 A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint
az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat
kell alkalmazni. Ebben az esetben Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselőtestületének a közterület-használatról szóló 16/2007. (XII.20.) rendeletében
foglalt engedélyezési eljárás, és díjfizetési kötelezettség alkalmazandó.
 A Kérelmező a közterület használatáért a rendelet 17. §-a szerint közterülethasználati díjat köteles fizetni. A rendelet 4. sz. mellékletének c) pontja alapján a
közterületen felállított hirdető berendezés díja 1500 Ft/m2/hó.


A közterület-használati kérelem benyújtása:
Ügyfélfogadási időben: (H: 13-17 óra, Sz: 8-12 óra, P: 8-12 óra) a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal (Szentendre, Városház tér 3.) Iktatójában, illetve
a Városi Ügyfélszolgálaton (2000 Szentendre, Duna-korzó 18.) az alábbi időben:
H: 8-20 óra, K, Sz, Cs: 8-16 óra, P: 8-12 óra

 A választási gyűlés
A választási gyűlésre a gyülekezési jogról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia
az alábbi eltérésekkel:
 választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani
 a szavazás napján választási gyűlés nem tartható
 a választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a
jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre
helyiséget és egyéb szükséges berendezést
 állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási
kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos
A gyülekezési jogról szóló törvény főbb rendelkezései:
 Aki közterületen nyilvános gyűlést szervez, a gyűlést annak megtartását megelőzően,
a felhívás előtt legalább 48 órával köteles bejelenteni az illetékes
rendőrkapitányságnak (a továbbiakban: gyülekezési hatóság).
 A gyűlést írásban vagy személyesen lehet bejelenteni. A személyesen előterjesztett
bejelentést a gyülekezési hatóság jegyzőkönyvbe foglalja.
 A gyűlés szervezője az, aki a résztvevőket a gyűlésen való részvételre nyilvánosan
felhívja, a gyűlést meghirdeti, továbbá a gyűlést megszervezi, és azt vezeti. A
felhívásban a szervező nevét fel kell tüntetni.
 A gyűlés vezetője meghatározza a gyűlés rendjét és lefolyását, ennek során dönt a
szó megadásáról és megvonásáról, a gyűlés berekesztéséről vagy befejezetté
nyilvánításáról és szétszéleszti a résztvevőket. Megteszi a rend biztosítása, illetve
fenntartása érdekében szükségessé váló intézkedéseket. Ezek eredménytelensége
esetén a gyűlést feloszlatja.
 A gyűlés résztvevői kötelesek a gyűlés vezetőjének és az irányítása alatt álló
rendezőknek a rend fenntartása és biztosítása érdekében tett utasításait követni.
 A rendőrségnek - a rendőrségről szóló törvényben meghatározottak mellett - feladata,
hogy biztosítsa a gyűlések békés megtartását, valamint a gyűléseken a közrend
fenntartását, és ennek keretében a megfelelő intézkedések foganatosításával
biztosítsa, hogy a gyűlést harmadik személy ne zavarja meg.
Szentendre, 2019. augusztus 8.
dr. Gerendás Gábor
jegyző
HVI vezetője

