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JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson az alábbiakban leírt 
 

 párt, egyéb egyesület 

 …………………… nemzetiségi szervezet 

 
 

 nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk 

JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI 

(1) A jelölő szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL): 
 

                               

                               

                               

(2) A jelölő szervezet rövidített neve (INTERNETRE ÉS – A SZERVEZET KÉRÉSÉRE – 
SZAVAZÓLAPRA KERÜL): 
 
 

                  

A rövidített név a szavazólapon feltüntetendő: 
  IGEN  NEM  

(3) A jelölő szervezet emblémája a szavazólapon 
feltüntetendő, és a jelölő szervezet az emblémáját 
mellékelte 

(A jelölő szervezet emblémáját JPEG kiterjesztésű, legalább 
390x520 felbontású fájlban kell mellékelni. A fájl neve: „a szervezet 
(2) pont szerinti rövidített neve_emblema”)) 

  IGEN  NEM  

(4) A nemzetiségi szervezet nemzetiségi neve a 
szavazólapon feltüntetendő, és a jelölő szervezet a 
nemzetiségi nevét mellékelte 

(A jelölő szervezet nemzetiségi nevét word fájlban, nyomtatott 
nagybetűvel kell mellékelni. A fájl neve: „a szervezet (2) pont 
szerinti rövidített neve_nemzetiseginev”) 

  IGEN  NEM  

(5) A nemzetiségi szervezet rövidített nemzetiségi neve 
a szavazólapon feltüntetendő, és a nemzetiségi 
szervezet a rövidített nemzetiségi nevét mellékelte 

(A jelölő szervezet nemzetiségi nevét word fájlban, nyomtatott 
nagybetűvel kell mellékelni. A fájl neve: „a szervezet (2) pont 
szerinti rövidített neve_nemzetisegirövidnev”) 

  IGEN  NEM  

(6) A nemzetiségi szervezet az alapszabályát csatolta   IGEN  NEM  
  



 

 

P3  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 

(7) A jelölő szervezet székhelye: 
 

a) postai irányítószám:      

 

b) település + kerület:                              

 

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

                                

                      

(8) A jelölő szervezet bírósági nyilvántartási száma: 
 

                      

(9) A jelölő szervezet nevében a választáson nyilatkozattételre jogosult – törvényes vagy meghatalmazott – 
képviselő adatai (az ajánlóív igénylésére, jelölt, lista bejelentésére, megbízott bizottsági tag bejelentésére 
további jogosultak adatai – országos, megyei vagy települési szintű illetékességgel – külön listán adhatók 
meg): 

a) neve:  

                                   

                                

 

b) elérhetőségei: 
 

    postai irányítószám:      

 

    település + kerület:                                

 

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

                                

                      

 

    telefonszám:                                

 

    faxszám:                                

 

    e-mail cím:                                

 
Kelt: ……………………………………. , 

             

A jelölő szervezet képviseletére jogosult* neve: 

                                   

                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a jelölő szervezet képviseletére jogosult* aláírása 
 

 
*A szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy. 


