Helyi önkormányzati választás 2014.
Tisztelt mindszenti választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október hó 12. napjára tűzte ki a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását. Az alábbiakban
néhány fontos információt közlünk a választással kapcsolatban, és a következőkben is
folyamatosan tájékoztatást fogunk adni az aktuális kérdésekről.
***

A választójog: az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza meg a
választójogot. E szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán aktív
(választó) és passzív (választható) választói oga van
minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint az
Európai Unió más tagállama magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú
állampolgárának.

-

-

Az Alaptörvény biztosítja továbbá az aktív választójogot
a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert
nagykorú személyeknek (Ok tehát szavazhatnak, de jelöltek
és így képviselők,
polgármesterek nem lehetnek).
-

—

—

A szavazás jogának feltétele továbbá, hogy a választópolgár magyarországi lakóhellyel vagy
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezzen, figyelemmel arra, hogy az Alaptörvény XXIII.
cikk (5) bekezdés szerint a választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett
tartózkodási helyén gyakorolhatja.
Ilyen korlát a passzív választójog vonatkozásában nincs, azaz magyarországi lakcímmel
nem rendelkező magyar választópolgár is lehet jelölt, feltéve, hogy az NVI a központi
névjegyzékbe felvette. (Esetükben tehát pont fordított a helyzet, mint a bevándoroltaknál,
letelepedetteknél, nem szavazhatnak, de jelöltek lehetnek).
Nem rendelkezik sem aktív. sem passzív választó jo~al az,
aki cselekvőképességét korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll, és esetében a bíróság
még nem rendelkezett a választójogból kizárás kérdésében,
akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási
képessége pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan
vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy pszichés állapota vagy
szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik,
aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.
-

-

-

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján
szabadságvesztés büntetését vagy büntetőelj árásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését
tölti, és nincs eltiltva a közügyektől.

***

A választópolgárok a névjegyzék 2014. augusztus 15-i adatai alapján legkésó’bb 2014.
augusztus 25-ig kapják meg a posta útján a Nemzeti Választási Irodától a választási értesítŐt.
Akit augusztus 15-e után vesznek fel a település névjegyzékébe (p1. ezután költözik ide, vagy
válik választói ogosulttá), az a Helyi Választási Irodától kap értesítőt. Aki valamilyen oknál
fogva nem kapja meg az értesítőt, szintén a Helyi Választási Irodához fordulhat.
***

Az állandó lakcímtől eltérő, más településen, átjelentkezéssel történő szavazásnak az
önkormányzati választáson speciális szabálya van, amely eltér az országgyűlési választáson,
illetve az európai parlamenti választáson megszokottól.
Az önkormányzati választáson átjelentkezéssel csak az szavazhat, aki valamely más
településen legkésó’bb 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és annak érvényessége
még október 12-én is tart. Ugyanez vonatkozik természetesen azokra is, akiknek más
településen van az állandó lakcímük, mert Ok a szavazás napján Mindszenten csak akkor
szavazhatnak, ha itt az előzőeknek megfelelő bejelentett tartózkodási helyük van.
A lényeg tehát, hogy most nem elég „szimplán” a más településen való tartózkodás ténye (p1.
munkavégzés, kórházi kezelés, stb. miatt), hanem ott érvényes, bejelentett tartózkodási hellyel
kell rendelkezni.
Az átjelentkezési kérelem benyújtható személyesen vagy levélben a Helyi Választási
Irodához, valamint on-line módon a www.valasztas.hu honlapról (ügyfélkapus hozzáféréssel
vagy anélkül), legkésőbb 2014. október 10-én 16°° óráig.

A szavazás napjára mozgóurnát igényelhet az, akit egészségi állapota gátol abban, hogy
személyesen megjelenjen a szavazóhelyiségben.
A mozgóurna iránti kérelem benyújtható meghatalmazott útján vagy levélben a Helyi
Választási Irodához, valamint on-line módon a www.valasztas.hu honlapról (ügyfélkapus
hozzáféréssel vagy anélkül), legkésőbb 2014. október 10-én 1600 óráig. Mozgóurna igényt be
lehet nyújtani továbbá a szavazatszámláló bizottsághoz is a szavazás napján, úgy, hogy a
kérelem legkésőbb 1500 óráig megérkezzen a bizottsághoz.
***

Az önkormányzati választások esetében küifÖldön történő szavazásra nincs lehetőség, így
külképviseleti névjegyzék nem készül, értelemszerűen ezzel kapcsolatos kérelem sem
nyújtható be.
***

Az országgyűlési választásokhoz hasonlóan a választópolgárok a választási értesítő mellé már
nem kapnak ún. kopogtatócédulákat (ajánlószelvényeket), miután a jelöltek ajánlóíveken
gyűjthetik az ajánlásokat.
A helyi önkormányzati képviselő- és polgármester-jelöltek által összegyűjtendő szükséges
ajánlások számát a Helyi Választási Iroda vezetője, azaz a jegyző állapítja meg a település
névjegyzékében 2014. augusztus 15-én szereplő választópolgárok száma alapján. Képviselő
jelöltek esetében a választópolgárok 1%-ának, polgármester-jelöltek esetében a
választópolgárok 3%-ának ajánlását kell legalább megszerezni.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánihat (tehát a jelöltek nem tudják „elhalászni” egymás
elől az ajánlásokat), viszont egyjelölt csak egyszer ajánlható.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját,

magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgárnak
Saját kezűleg kell aláírnia.
A jelöltek az ajánlásokat 2014. augusztus 25-e és szeptember 8-a között gyűjthetik. Az
ajánlásokat a választópolgárok zaklatása nélkül lehet gyűjteni. Nem gyűjthető ajánlás:
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.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást
adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy
annak ígéretét. Az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek,
érvénytelen.
-

-

-

-

***

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény értelmében
a Mindszent nagyságrendű településeken 8fős képviselő-testület választható, a megválasztott
polgármesterrel kiegészülve hasonlóan a jelenlegi ciklushoz tehát összesen 9 tagú lesz
majd a város legfőbb döntéshozó szerve.
A kampányidőszak 2014. augusztus 23-án indul, ekkortól várható, hogy a jelöltek,
jelölőszervezetek a már megszokott módokon (különösen plakát, hirdetés, szórólap, fórum)
keresni fogják a választópolgárokat, és ismertetik programjaikat, elképzeléseiket. A
kampány egészen október 12-én 1900 óráig tart. A szavazásnapi kampánytevékenységnek
megvannak a speciális szabályai, ezek ismertetésére majd akkor térünk ki.
—

—

Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos információk megtalálhatók a fentebb idézett
honlapon (www.valasztas.hu), valamint kérdéseikkel a Helyi Választási Irodához is
fordulhatnak. Az Iroda címe: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31., tel.: 62/527-010, e-mail:
ie~zvzo(~mindszent.hu. A Helyi Választási Iroda vezetője ajegyző.
Helyi Választási Iroda

