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EGYÉNI JELÖLT BEJELENTÉSE 

A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson 
 

 egyéni listás jelöltként                           

településen 

 egyéni választókerületi jelöltként 

                          

település     

sz. választókerületében 

 polgármesterjelöltként                           

településen 

 főpolgármester–jelöltként 

 

 kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal 

 nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom 

 

(1) A jelölt  

családi neve:                                   

 

                      

 

utóneve(i):                      

  
                      

 

(2) A jelölt személyi azonosítója:  

 -       -      

Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 
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(3) A jelölt lakcíme, elérhetőségei: 
 

ország:                                

 
postai irányítószám:             

  
település + kerület:                              

 
közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 

 

                                

                      

  
telefonszám:                                

 
faxszám:                                

 
e-mail cím:                                

 
 
(4)  Nemzetiségi jelöltként kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a nevemet a nemzetiség nyelvén is 

tartalmazza (a nevet MS Word fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”)1 

 

(5)  Hozzájárulok fényképem közzétételéhez a választások hivatalos honlapján (a fényképet JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, 

álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”). 
 
(6) A polgármesteri tisztséget   főállásban  társadalmi megbízatásban kívánom ellátni.2 
 
  

                                              
1
 Csak nemzetiségi jelölt esetén lehet jelölni. 

2
 Csak polgármesterjelölt esetén kell jelölni. 



E2  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
(7) A jelölt  független jelölt  jelölő szervezet(ek) jelöltje 
 

A jelöltet állító jelölő szervezet(ek) száma:    

 

A jelölő szervezet bírósági azonosítója és neve 
(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon) 

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 

  -   -        
 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 

  -   -        
 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 

  -   -        
 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 

  -   -        
 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 

  -   -        
 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 

  -   -        
 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

 7

 

  -   -        
 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

 

Kelt: ………………………………………………., 
          

 

 
 

 a jelölt aláírása 
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