
3. sz. KÖZLEMÉNY 
az érvényes polgármester jelöléshez szükséges ajánlások számáról 

 

A Tihanyi Közös Önkormányzati Helyi Választási Iroda értesíti a Balatonudvari 

választópolgárokat és jelölőszervezeteket, hogy  

 

Balatonudvari községben a 2020. november 22-ére kitűzött időközi polgármester 

választáson: 

 

polgármester jelölt  az, akit a település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. 

 

Balatonudvari Községben a választópolgárok száma Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala állal vezetett elektronikus nyilvántartás adatai szerint 

2020. szeptember 16-ai adatok alapján 331 fő. 

 

A polgármester jelöléshez szükséges ajánlások száma:  10 db.  

 

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a szavazóköri névjegyzékben szerepel.  

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven teheti meg.  

Az ajánlóívre fel kell vezetni az ajánló választópolgár családi és utónevét, magyarországi 

lakcímét, személyi azonosítóját.  

Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az 

ajánlóívre.  

A választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza. 

Nem gyűjthető ajánlás:  

- az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, 

ill. munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség 

teljesítése közben,  

- a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati 

viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatainak teljesítése 

közben,  

- tömegközlekedési eszközön,  

- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,  

- felsőoktatási és köznevelési intézményben,  

- egészségügyi szolgáltató helyiségben,  

- közforgalom számára nyitva álló magánterületen, kivéve, ha a tulajdonos előzetesen, 

írásban hozzájárult az aláírásgyűjtéshez.  

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.  

Az ajánlóíveket legkorábban 2020. október 5-től adja át a választási iroda az 

igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére.  

Ajánlóív igénylő kérelmüket előbb is beadhatják. 

           A polgármester jelöltet legkésőbb 2020. október 19-én, 16.00 óráig kell bejelenteni 

– a megfelelő számú ajánlást tartalmazó   ajánlóív leadásával együtt - a Választási Irodában. 

(Balatonudvari, Ady Endre utca 16. ) 

 

 

Balatonudvari, 2020-09-17      Dr. Percze Tünde  

      TKÖH Helyi Választási Iroda Vezető 


