Tájékoztató
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásához és a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásához kapcsolódó
tudnivalókról
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását – a 308/2019. (VII. 26.)
KE határozatával – 2019.október 13. napjára tűzte ki.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását ugyanezen a napon kell megtartani.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános
választásának kitűzéséről a 183/2019. NVB határozatában rendelkezett.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 168-169.§-ainak megfelelően a választópolgárok –
a választás napján 06.00 órától 19.00 óráig – a lakcímük (lakóhely, illetve tartózkodási hely) szerinti
szavazókörben szavazhatnak a szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával.
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán valamint a helyi
népszavazáson választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező
nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a menekültként,
bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyeknek is.
Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,



aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
o pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy
időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
o pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.
Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés
büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt
intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.
Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti település
szavazóköri névjegyzékre. Az a választópolgár, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal
tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessége a szavazás napjáig folyamatosan fennáll),
átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat. Amennyiben a választópolgár átjelentkezéssel szavaz (és
bejelentett lakcímeiben változás nem történik), a következő önkormányzati választásig a tartózkodási helye
szerinti névjegyzékben szerepel majd. (Vagyis kizárólag a tartózkodási helyén kitűzésre kerülő időközi
önkormányzati képviselő vagy polgármester választáson vehet részt.)
A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán választóként részt vehet az
önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár,
amennyiben a választást megelőzően nemzetiségi választópolgárként regisztráltatta magát (felvetette
magát
az
adott
nemzetiség
névjegyzékébe).
Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,




aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
o pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy
időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
o pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.
Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés
büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt
intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. E választástípusban nem választhat továbbá a magyarországi
lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár, valamint a menekültként, bevándoroltként vagy
letelepedettként elismert nagykorú személy.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn
feltüntetett szavazóhelyiségben.
Az önkormányzati választásokon a tartózkodási helyén is szavazhat, amennyiben azt a választás
kitűzését legalább 30 nappal megelőzően bejelentette és a választás napján még érvényes.

- Átjelentkezésre irányuló kérelem benyújtása 2019. október 9-én 16 óráig
- kérelem visszavonása levélben v. elektronikus azonosítás nélkül 2019. október 9-én 16
óráig
- kérelem visszavonása személyesen v. elektronikus azonosítással 2019. október 11-én 16
óráig
- átjelentkezett választópolgár visszavétele a lakóhelye szerinti szavazókörbe, ha
tartózkodási helyét megszünteti legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig
Árjelentkezésre vonatkozó kérelmét benyújthatja online a valasztas.hu oldalon keresztül vagy
papír alapon személyesen, illetve levélben a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához.
A kérelemben feltüntetett adatoknak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett
adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy
fogvatartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési
címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
Mozgóurna igénylésének szabályai:
Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi
állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogvatartása (pl. előzetes letartóztatás,
szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben
engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem
vehetőigénybe.
A mozgóurna igénylését – a választást megelőző 66. naptól – 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani
az alábbi módok egyikén:
1. ONLINE

igénylés

ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2019. október 9 – ig (szerda) 16.00 óráig nyújtható be,
ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig nyújtható be.

-

2. SZEMÉLYESEN történő igénylés
A szavazást megelőző második napon - 2019. október 11. pénteken - 16.00 óráig nyújtható be a helyi
választási irodában.
3. POSTÁN történő igénylés
A szavazást megelőző negyedik napon - 2019. október 9. szerdán - 16.00 óráig kell megérkeznie.
4. Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés

-

a szavazást megelőző második nap (2019. október 11. pénteken) 16.00 óráig a helyi
választási irodához, vagy

-

a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
nyújtható

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (2019. október 11. péntek) 16.00 óráig lehet
visszavonni.
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a
pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.
A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett
adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Az elfogadott mozgóurna kérelem esetén a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja
felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más címen, annak érdekében, hogy szavazatát a
mozgóurnába dobja be.

Aki mozgóurnát kért, szavazókörben személyesen nem szavazhat.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet
(akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
Segítség a fogyatékossággal élők számára
Annak érdekében, hogy a választópolgár a választójogát önállóan tudja gyakorolni, az alábbi
segítségeket igényelheti

•

a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

•

a szavazás idejéről és helyéről szóló értesítőt Braille-írással kapja meg,

•

a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,

•

akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja

•

online a www.valasztas.hu oldalon

•

személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett
adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Az Ön által igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható.
Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az minden választásra érvényes.
Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, az erre
irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon (2019. október 4.) 16.00 óráig kell
benyújtania.
Braille-írással készült értesítő igénylésére legkésőbb a szavazást megelőzően - 2019. augusztus 6án 16.00 óráig benyújtott kérelemmel van lehetőség.
Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, az erre
irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőzően - 2019. október 9-én 16.00 óráig be kell
nyújtania.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet,
ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
Adatkiadás megtagadása iránti kérelem benyújtásának szabályai
A pártok és a jelöltek kérhetik, hogy közvetlen politikai kampány céljából a választópolgárok név- és
lakcímadatait a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai
átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.
A kérelmet benyújthatja

•

online a www.valasztas.hu oldalon;

•

személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett
adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Az adatkiadás megtiltása iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. A
kérelmet célszerű azonban legkésőbb közvetlenül az adott választás kitűzését követően benyújtani. Ha
Ön már kérelmezte személyes adatainak letiltását, az minden választásra érvényes.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet,
ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Települési Nemzetiségi választás kitűzése:
Biharkeresztes – roma, román
Bojt - roma
Nagykereki-roma, román
Told - roma

Fontosabb határidők:
• Értesítő megküldése – 2019. augusztus 8-tól 23-ig.
- a szavazást megelőző 51. napig az NVI részéről annak, aki a szavazást megelőző 67. napon (2019.
augusztus 8-án) a szavazóköri névjegyzékben szerepel
- ezt követően a HVI részéről annak, aki a szavazást megelőző 67. napot követően (2019. augusztus 8tól) kerül a szavazóköri névjegyzékbe
•

Központi névjegyzékkel kapcsolatos 85. § szerinti kérelem elbírálása 2019. október 11-én 16 óráig
- nemzetiséghez tartozás regisztrációja v. törlése
- szavazási segítség
- személyes adatok kiadásának megtiltása
- magyarországi lakcímmel nem rendelkező könnyített tájékoztató
bejegyzés/törlés
Jelöltállatással kapcsolatos határidők:

•

A HVI vezetője az ajánlások számát 2019. augusztus 8-án állapítja meg
- Polgármesterjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott
- egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott

Ajánlások számának megállapítása nemzetiségek esetében ( NVB állapította meg a nemzetiségi választást
kitűző határozatában)
Biharkeresztes roma nemzetiségi önkormányzat :
szükséges ajánlások száma : 13, megválasztható képviselők száma 5 fő
Biharkeresztes román nemzetiségi önkormányzat:
szükséges ajánlások száma : 5, megválasztható képviselők száma 3 fő
Bojt roma nemzetiségi önkormányzat:
szükséges ajánlások száma : 7, megválasztható képviselők száma 5 fő
Nagykereki roma nemzetiségi önkormányzat:
szükséges ajánlások száma : 9, megválasztható képviselők száma 5 fő
Nagykereki román nemzetiségi önkormányzat:
szükséges ajánlások száma : 5, megválasztható képviselők száma 3 fő
Told roma nemzetiségi önkormányzat:
szükséges ajánlások száma : 5, megválasztható képviselők száma 3 fő
Nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe csak az vehető fel, aki legkésőbb a 2019. szeptember 27-én 16
óráig benyújtott kérelme alapján nemzetiségi választópolgárként szerepel a központi névjegyzékben.
Ajánlóívet a HVI-től igényelhet a független jelölt és a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet
az „ajánlóív igénylése” elnevezésű formanyomtatványon, ami elérhető itt :
(https://www.valasztas.hu/documents/20182/2422993/Aj%C3%A1nl%C3%B3%C3%ADv+ig%C3%A9ny
l%C3%A9se+%28A4%29.pdf/69bd46cc-a177-957c-6e5b-7ebf37e4cee1?version=1.1) .

Az ajánlóívet legkorábban 2019. augusztus 24-től lehet átadni független jelölt és a jogerősen
nyilvántartásba vett jelölő szervezet részére.
A jelölt bejelentésére 2019. szeptember 9-én 16 óráig van lehetőség.
A jelölt- és listaállítás általános szabályai
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölt minden nagykorú magyar
állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú
állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben szerepel.
Míg az aktív választójognak, vagyis a szavazás jogának feltétele a magyarországi helyben lakás, addig a
passzív választójognak, a választhatóságnak nem. Így az a nagykorú magyar állampolgár, aki
magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán szavazati joggal nem, de passzív választójoggal rendelkezik, vagyis választható, feltéve, hogy
kérelme alapján a központi névjegyzékben szerepel.
Fontos szabály az is, hogy a választhatóság joga nem kötődik ahhoz a településhez, amelyben a jelölt
lakcíme található, vagyis a választópolgár bármely településen, választókerületben választható.
A választhatóság jogának korlátai
Nem választható, vagyis nem lehet jelölt
·
akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a
választójogból kizárt,
·
aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,
·
aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,
·
aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
·
az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az
állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e
jog gyakorlásából.
A Helyi önkormányzati választási eljárás nyomtatványai a jelöltek, jelölő szervezetek részére
az alábbi helyen érhetők el:
https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok1
Nemzetiségi önkormányzati választási eljárás nyomtatványai a jelöltek, jelölő szervezetek részére
itt találhatók:
https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-onkormanyzati-valasztasok1
Biharkeresztes, 2019. augusztus 5.
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