TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
2019. OKTÓBER 13. NAPJÁRA KITŰZÖTT VÁLASZTÁSÁRÓL

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatával 2019. október 13. napjára
tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását.

Nemzeti Választási Bizottság Kenézlőn a roma nemzetiségek tekintetében tűzte ki a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselők választását.

A választás kitűzése nem egyenlő a választás megtartásával, mivel a választást csak akkor
lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma!

A nemzetiségi önkormányzati választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben
szerepel. Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiségi névjegyzékben szerepelhet.

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb
2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi
választópolgárként a központi névjegyzékben.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztáson a választópolgár a lakóhelye
szerinti településen vagy a választás kitűzését megelőző harmincadik napig bejelentett
tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben. Szavazni a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására kijelölt szavazókörökben
lehet. Fontos változás tehát, hogy megszűnt a településenként kijelölt nemzetiségi szavazókör,
minden választópolgár ott adhatja le szavazatát a települési nemzetiségi választás jelöltjeire,
ahol egyébként a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán is szavaz!

A Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23. napjáig értesítő megküldésével tájékoztatja
azon választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe vételükről, akik legkésőbb 2019.
augusztus 7. napjáig szerepeltek a szavazóköri névjegyzékben.

A szavazóköri névjegyzékébe a fenti időpont után bekerülő választópolgárokat a Helyi
Választási Iroda értesítő átadásával, ill. megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe történő felvételről.

Amennyiben az értesítőt nem kapja meg, vagy az elvesztette, a Helyi Választási Irodától
kérheti annak pótlását.

A szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell, ha legkésőbb
2019. október 11-én – a választópolgár kérelmére – a választópolgár nemzetiséghez tartozását
a választási iroda törli a központi névjegyzékből.
Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani.
Átjelentkezés iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki június 26-án és az
átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és
tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. A kérelemnek
legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkezési iránti kérelem módosítható vagy visszavonható:
• levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás (valasztas.hu
oldalon) esetén: legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig
• személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás (ügyfélkapun
keresztül) esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig.
Átjelentkezési kérelme alapján a választópolgár a tartózkodási helye szerinti szavazókörben
adhatja le szavazatát.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha
legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszüntette.

Mozgóurna iránti kérelem
A Helyi Választási Irodáhozlevélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
(valasztas.hu oldalon) legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig
• személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun
keresztül) legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig,
• október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton
(ügyfélkapun keresztül) legkésőbb 2019. október 13-án-án 12.00 óráig
Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 2019. október 13-án legkésőbb 12.00 óráig.
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét,
születési helyét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár szavazókör területén lévő
tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér,
valamint a mozgóurna igénylés okát.

Aki a mozgóurnával szavazók jegyzékére felvételt nyert, és arról nem kérte a törlését, nem
szavazhat a szavazókörben!

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselőjelöltek állításának feltétele az ajánlások gyűjtése. A nemzetiségi névjegyzékben
szereplő, a településen lakóhellyel rendelkező választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja
le. A választópolgár több nemzetiségi jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy
ajánlással támogathat. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá.

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.

Ajánlásokat gyűjteni a 2019. augusztus 24. és 2019 szeptember 9. 16.00 óra közötti
időszakban lehet.

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, kivéve:
• az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból,
illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési
kötelezettsége teljesítése közben,
• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati
viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése
közben,
• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
• a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára
nyitva álló magánterületen.
Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen Az ajánlásért az ajánlást adó
választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán külön-külön szavazólap szolgál a
települési, a területi, valamint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők
megválasztására.

A nemzetiségi választópolgár a települési önkormányzati választáson legfeljebb annyi jelöltre
szavazhat, amennyi képviselő a településen választható. Kenézlőn tehát érvényesen szavazni a
roma nemzetiség esetében 3 jelöltre lehet.

A területi, ill. országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának szavazólapján
érvényesen szavazólaponként egy-egy listára lehet szavazni.

Kérjük, hogy egyéb kérdéseikkel forduljanak a Helyi Választási Irodához!

Kenézlő Helyi Választási Irodájának elérhetőségei
1./ Kenézlő Helyi Választási Iroda vezetője:

Battáné Oreskó Éva jegyző
Tel.: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail: jegyzo@kenezlo.hu

2./ Kenézlő Helyi Választási Iroda elérhetősége:
3955 Kenézlő, Aradi út 49.
• ajánlóívek igénylése, átadása
• jelöltbejelentés,
• szavazóhelyiségbe megfigyelő bejelentése,
• szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos információk,
• mozgóurna kérelmek leadása
• Központi névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon
• nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem,
• segítség igénylése a választójog gyakorlásához,
• személyes adatok kiadásának megtiltása.
• Szavazóköri névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon
• átjelentkezési kérelem benyújtása,
• mozgóurna kérelem benyújtása
• új értesítő igénylése, amennyiben nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszítette
Választási Információs Szolgálat (VISZ)
Tel.: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail: jegyzo@kenezlo.hu

NYOMTATVÁNYOK

https://www.valasztas.hu/nemzetisegi‐onkormanyzati‐valasztasok‐2019

