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Dr. Áder János, Magyarország köztársasági

elnöke 2019. október 13. napjára tűzte
ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának
időpontját.
Ezen a napon Magyarországon egy napon két választás kerül lebonyolításra, a helyi

Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása.

Értesrur a

né{qyzffie történ§

fchrételrrfr

A

Nemzeti Választási lroda 2019. augusztus 23-ig névre szóló küldeményben
értesíti a választópolgárokat az önkormányzati választás kitűzéséről és arról, hogy
szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítőket a Magyar posta kézbesíti.

Amennyiben valaki az értesítéstnem kapia meg, akkor a lakóhelye szerinti
jegyzőhöz fordulhat, aki új értesítőtállít ki. Az értesítésa választópolgár személyi
adatai kÖzÜl csak az érintett nevét, születési nevét, születési idejét és lakcímét,
valamint a szavazás helyét és idejét tartalmazza, valamint azt, hogy az adott
szavazókör

A

a

kadá lymentes-e.

választópolgárok

ajá nlhatna k

érvényesen az

értesítőn szereplő

adataikkal

képviselő- és polgármesterjelöltet.

Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az októberi önkormányzati választásig
betÖltik 18. életévüket, ugyancsak augusztus 25-éig kell megkapniuk az értesítőt.

_

Á{acnUrsreceetrreveú§

A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy a lakóhelye
szerinti szavazókör helyett a tartózkodási helye szerinti szavazókörben adhassa le
szavazatát.

Átjelentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb 2019.

június 26-ig létesítettea tartózkodási helyét, és legalább október 13-ig ott
tartózkodik.

Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16,00 óráig

kell

megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár

o

o

levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén
legkésőbb 2019. október 9-én 16,00 óráig,

személyes, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás
esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16,00 óráig vonhatja vissza az
átjelentkezési kérelmét.

§ánlásolt, alánláscdmok

A helyi

önkormányzati

képviselők és polgármesterek

öt évre kerülnek

megválasztásra.

A választókerületben élő, választójoggal rendelkező választópolgár több ielöltet is
aiánlhat, de minden ielöltet csak egvszer.
A jelöltek ajánlóíveken gyűjthetik az ajánlásokat, az ajánlóíveket a választási irodák
bocsátják az indulni szándékozók rendelkezésére.
A jelöltállításhoz

szükséges ajánlások számát a helyi választási lroda vezetője 2019.

augusztus 8-án állapítja meg a központi névjegyzékbenszereplők száma alapján.
2019. augusztus 7-én Gencsapáti község választópolgárainak száma: 2.192fő.
Polgármesterjelölt

az lehet, akit a település választópolgárainak

legalább 3

százaléka (legalább 66 fő) jelöltnek ajánlott.

Képviselőjelöltté váláshoz a választópolgárok legalább
fő) ajánlása szükséges.

].

százalékának (legalább 22

A korábban igényelt ajánlóívek mellé - újabb nyomtatvány leadásával - további
ajánlóív is igényelhető, például ha a leadott ajánlóívek ellenőrzése során a választási

iroda megállapítja, hogy az érvényesajánlások száma nem éri el a jelölt állításhoz
szükséges mértéket.
Az ajánlóíveket 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig lehet igényelni.

Jelölt belelemése

A

képviselő- és polgármesterjelölteket - az ajánlóívek átadásával - 2019.
szeptember 9-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes

választási bizottságnál.
Jelölt beje|entésre azE2 jelű,,Egyénijelölt bejelentése" nyomtatvány szolgál.
Amennyiben a jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és amennyiben a jelölt
jelölő szervezet jelöltjeként indul, akkor a jelölő szervezet képviseletére jogosult
személynek is alá kell írnia.

A

megfelelően kitöltött E2 jelű formanyomtatványt és az ajánlóíveket bárki
átadhatja a Helyi Választási lroda vezetőjének.
A HelyiVálasztási lroda vezetője átveszi az ajánlóíveket, és az ellenőrzést követően
a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki.

Felhívom az érdekeltek figyelmét, hogy a képviselőjelöltek és a
polgármesterjelöltek választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő
szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási
irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.
E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételéreilletékes
választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be

nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. A bírság összegét a Nemzeti Adó és

Vámhivatal adók módjára hajtja be.

jelölt nyilvántartásba vételéről az illetékes Helyi Választási Bizottság dönt.
A Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vételről hozott határozat jogerőre
emelkedése után van lehetősége a jelöltnek illetve jelölő szervezetnek, hogy
A

megbízott tagot jelentsen

Szavazatszá m lá ló Bizottságba.

be a Helyi Választási

Bizottságba, valamint

a

Tájékoztató jelölő szervezetek/független jelöltek részére

Az a szervezet, amely jelöltet vagy listát kíván indítani, a választás kitűzését
követően a Ve. 307/D. §:a alapján a Területi Választási Bizottság vagy a Nemzeti
Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.
Aki fügeetlen ielöltként kíván indulni az önkormányzati választáson, annak nem kell

a

Nemzeti Választási Bizottságtól va8y

nyilvántartásba vételt kérni

a

Területi Választási Bizottságtól

a

!

FÜggetlen polgármester vagy képviselőjelölt legkorábban 2019. augusztus 24-től

igényelheti az ajánlóívet

a

igénylés"nevű nyomtatvá nyt.

Helyi választási lrodától az 44 jelű ,,Ajánlóív

Kérem, az ajánlóívek igénylésénélaz alábbi szempontokat szíveskedjenek
mérlegelni:

o a megfelelően

kitöltött ajánlóíveket bárki átadhatja
átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie;

a HVl vezetőjének, az

o az
o
o
o
o

ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek
darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egv
aiánlóíven 8 db aiánlás gvűitésérevan lehetősée;

a nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia,
jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult;

a

fontos, hogy a Helyi Választási lroda valamennyi ajánlóíven szerepeljen a Helyi
választási lroda által adott sorszám, valamint hitelesítő bélyegzőnyomata;
az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi elismervényt kell kiállítani;
az ajánlóív érvényességénekfeltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjIő
polgár neve és aláírása.

Ar {ánlófin*átadá§.

A Helyi Választási lroda

vezetője legkorábban 20]"9. augusztus 24-én adja átaz
igénylő részéreaz ajánlóíveket.

Az ajánlóív átvételérejogosult

személynek az ajánlóívek kiadását
megelőzően személyazonossága igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell
igazolnia személyazonosságát. E dokumentumról a HelyiVálasztási lroda másolatot
készít,melyet az átvételre jogosult személy aláírásával igazol és azt a választási
iroda az ajánlóív kiadását rögzítő iratanyagban elhelyez,

Moryóurna

lráfi kádcttt

A

szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt_választópolgár vagy
meghatalmazottja (a meghatalmazás csatolásával) nyújthat be mozgóurna
biztosítása iránti kérelmet.
A kérelmet

o

o
o

levélben elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2o19.
október 9-én 16,00 óráig,
személyesen, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október
11-én 16,00 óráig, vagy

2019. október 11-én 16,00 órát követően elektronikus azonosítással
elektronikus úton 2019. október !3-ánI2,0O óráig nyújtható be.

Válasdsl kampány

A választási kampány 2019. augusztus 23-tól 2019. október t2-én 19,00 óráig tart,

a szavazás napján nem tartható választási gyűlés, nem lehet politikai reklámot
közzéte

n n i.

A }l€t!| Vílarrtárl Hrottrfi vúlasrtott ás delqátt taglal

A

helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a képviselő-testületnek 2019.

szePtember 1-jén 16,00 óráig kell megválasztania, a helyi választási iroda vezetője
(jesyző)javaslatára.

A választási bizottságok megbízott tagjait 2019. október 4-én 16,00 óráig lehet
bejelenteni.

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy elindult a Nemzeti Választási lroda új, az

Önkormányzati választás információival feltöltött

internetes oldala

a

www.valasztas.hu olda lon.

A

hivatkozott oldalon megjelentek

jogszabályok szövegei,

törvény, valamint

Így többek között

a helyi

vá lasztásá ról szóló jogsza bály.

a

választás lebonyolítását meghatározó

az alaptörvény, a választási eljárásról szóló

önkormányzati

képviselők

és polgármesterek

A H€lrl Vále§Éád lrcda clértctlbóg§

lstván HVlvezető e-mail: gencsapati @savaria.hu
Kissné Sághi Rita HVl vezető helyettes e-mail: gencsapati@savaria.hu
Dr. Görög

972]. Gencsapáti, Hunyadi út229.
Telefon: (94) 510-225
Fax: (94) 5t1-542

Gencsapáti, 2019. augusztus 8.

(: Dr.

HVl

