2019. október 13.
Önkormányzati választások
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. Ezen a napon Magyarországon
két választás kerül lebonyolításra: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása.
Értesítés a választásról
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában
lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. Aki az értesítését eddig az időpontig nem
kapja meg, a Helyi Választási Irodánál jelezze azt (7762 Pécsudvard, Felszabadulás útja 47.).
Átjelentkezés
Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen
szavazhatnak. Az, aki lakóhelye mellett – legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentett –
tartózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye
szerinti település vezetőit szeretné megválasztani. Aki a tartózkodási helyén kíván
szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a
tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette, és a tartózkodási hely
érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. Aki a szavazás napján nem a lakóhelyén,
hanem a tartózkodási helyén (régi nevén: ideiglenes lakcím) akar élni a választójogával,
október 9-éig kérheti átjelentkezését.
Mozgóurna iránti kérelem
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019.
október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11én 16.00 óráig
vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus
úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig
nyújthat be.

Az ajánlás
A polgármesteri és a képviselői jelöléshez szükséges ajánlásokat ajánlóíven kell gyűjteni. A
Helyi Választási Iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019.
augusztus 26-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Jelöltet az a választópolgár ajánlhat, aki a választáson a választókerületben választójoggal
rendelkezik. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy
ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható
vissza.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője, vagy a jelöltként indulni
szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője gyűjthet. Az egyéni listás jelölt,
valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a Helyi Választási
Iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-ig. A szükséges ajánlások számának
megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7-i
adatai alapján kell megállapítani.
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
Polgármesterjelölt az, akit 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település
választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.
A jelölt bejelentése
Az egyéni listás képviselőt és a polgármester jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-án,
16.00 óráig kell bejelenteni. A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételre illetékes Helyi Választási Bizottságnál.
A választási kampány
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-tól 2014. október 13-án 19.00 óráig
tart.

Nemzetiségi Önkormányzati választás
Helyi nemzetiségi önkormányzati választásokat ott lehet kitűzni, ahol a településen a 2011.
évi népszámlálás során legalább 25 fő vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak. Ezen
adatok alapján Szemely községben horvát nemzetiségi önkormányzati választást lehet
kitűzni. A 2011. évi népszámláláskor 76 fő vallotta magát horvát nemzetiségűnek.
Nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi
szervezet jelöltje, ha
a) a nemzetiségi névjegyzékben szerepel,
b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán és az azokat követő
időközi választásokon nem volt-e más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá,
c.) nyilatkozatot tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, valamint a
nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a névjegyzékben szereplő
választópolgárok 5 % százalékának, de legalább 5 választópolgárnak az ajánlása
szükséges.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 3 fő, ha a választás kitűzésekor a
választói névjegyzéken szereplő választópolgárok száma kevesebb, mint 100 fő. A helyi
önkormányzati választásokkal megegyező napon minden „regisztrált” nemzetiségi
választópolgár közvetlenül szavazhat a helyi és a területi önkormányzatra – ha ezeket a
választásokat kitűzték – de minden esetben leadhatja a voksát az Országos Önkormányzat
képviselőire.
Választási ügyekben felvilágosítást nyújt: Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző (72/529-032)
és Macsi Barnabásné Helyi Választási Iroda tag. (Telefon: 72/497-784)
Pécsudvard, 2019. 08. 02.
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