
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019. 
 

Tisztelt Mindszenti Választópolgárok! 

 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október hó 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását. Az alábbiakban néhány fontos 

információt közlünk a választással kapcsolatban, és az elkövetkezendőkben is folyamatosan 

tájékoztatást fogunk adni az aktuális kérdésekről. 

 

Választási bizottságok, szavazókörök 

 

A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) választott tagjai már a tavalyi országgyűlési képviselő-

választás előtt megválasztásra kerültek.  

 

Az önkormányzati választáson Mindszent város, mint tízezer főnél kevesebb lélekszámú település, 

egy önálló választókerületet alkot, és a választás során – bizonyos jogorvoslati kérdéseket kivéve – a 

legfontosabb döntések helyben születnek meg. Ennek megfelelően a helyi választás legfőbb 

döntéshozó szerve a Helyi Választási Bizottság (HVB), melynek legfontosabb feladatai csak 

példálózva: a polgármester- és képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele, a szavazólap adattartalmának 

megállapítása, a szavazatszámláló bizottság döntése, tevékenysége ellen benyújtott jogorvoslati 

kérelmek elbírálása, és nem utolsó sorban a választás települési eredményének megállapítása. A Helyi 

Választási Bizottságot legkésőbb 2019. szeptember 1-én 1600 óráig választja meg a Képviselő-

testület. 

 

Az SZSZB és a HVB választott tagjait egészítik ki a megbízott tagok, akiket a független jelöltek, 

illetve a jelöltet állító jelölőszervezetek bízhatnak meg. A megbízott tagokat legkésőbb 2019. október 

4-én 1600 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Irodánál.  

 

Mindszenten továbbra is 5 szavazókörben adhatják le szavazataikat a választópolgárok, a 

szavazóhelyiségek a már szintén megszokott, változatlan címeken fognak működni.  

 

Értesítő 

 

A választópolgárok a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai alapján legkésőbb 2019. 

augusztus 23-ig kapják meg a posta útján a Nemzeti Választási Irodától a választási értesítőt.  

Akit augusztus 7-e után vesznek fel a település névjegyzékébe (pl. ezután költözik ide, vagy válik 

választójogosulttá), az a Helyi Választási Irodától kap értesítőt. Aki valamilyen oknál fogva 

augusztus 23-ig nem kapja meg az értesítőt, szintén a Helyi Választási Irodához fordulhat.  

 

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 

 

Átjelentkezés 

 

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.  

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az önkormányzati választáson kizárólag az a választópolgár 

nyújthat be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon 

bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezett, továbbá e tartózkodási helyének érvényessége még a 

szavazás napján, azaz 2019. október 13-án is fennáll.  

A lényeg tehát, hogy most nem elég „szimplán” a bejelentett állandó lakcímtől eltérő településen való 

tartózkodás ténye (pl. rokonlátogatás, munkavégzés stb. miatt) a szavazás napján, hanem ott az 



előzőeknek megfelelő bejelentett tartózkodási hellyel kell rendelkezni. Ugyanez igaz természetesen 

viszont is, tehát egy másik településen élő választópolgár csak akkor szavazhat Mindszenten, ha itt 

ezeknek a feltételeknek megfelelő bejelentett tartózkodási helye van. 

Az átjelentkezési kérelem benyújtható személyesen vagy levélben a Helyi Választási Irodához, 

valamint elektronikusan a www.valasztas.hu honlapról (ügyfélkapus hozzáféréssel vagy anélkül), 

legkésőbb 2019. október 9-én 1600 óráig.  

Fontos még megjegyezni az átjelentkezéssel történő szavazáshoz, hogy – az országgyűlési 

választásoktól eltérően – az átjelentkező választópolgár a szavazás helye szerinti jelöltekre szavazhat. 

Azaz pl. egy hódmezővásárhelyi állandó lakos a mindszenti tartózkodási helye okán Mindszenten 

kizárólag a mindszenti jelöltekre, és fordítva, egy mindszenti állandó lakos a hódmezővásárhelyi 

tartózkodási helye okán Hódmezővásárhelyen kizárólag az ottani jelöltekre szavazhat.  

 

Mozgóurna 

 

Mozgóurna iránti kérelmet az nyújthat be, akit egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása 

gátol abban, hogy a szavazóhelyiségben személyesen megjelenjen. Mozgóurna iránti kérelmet 

levélben vagy azonosítás nélküli elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 1600 óráig, 

személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 1600 óráig, majd 

ezt követően kizárólag elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 1200 óráig a 

Helyi Választási Irodához, valamint meghatalmazott útján, illetve meghatalmazással nem rendelkező 

személy általi kézbesítéssel a Szavazatszámláló Bizottsághoz 2019. október 13-án legkésőbb 1200 

óráig lehet benyújtani. A mozgóurna iránti kérelem szintén benyújtható elektronikusan a 

www.valasztas.hu oldalról. 

 

Külföldön történő szavazás 

 

Az önkormányzati választás esetén külföldön történő szavazásra nincs lehetőség, külképviseleti 

névjegyzék nem készül, ebből következően erre irányuló kérelem sem nyújtható be.  

 

Jelöltajánlás 

 

A helyi önkormányzati képviselő- és polgármesterjelöltek által összegyűjtendő szükséges ajánlások 

számát a Helyi Választási Iroda vezetője, azaz a jegyző állapítja meg a település névjegyzékében 

2019. augusztus 7-én szereplő választópolgárok száma alapján. Képviselőjelöltek esetében a 

választópolgárok 1%-ának, polgármesterjelöltek esetében a választópolgárok 3%-ának ajánlását kell 

legalább megszerezni.  

A jegyző által megállapított ún. jelöltajánlási küszöbszámok a következők: 

- önkormányzati képviselőjelöltek esetén: 56 ajánlás (tehát minimum ennyi választópolgár 

ajánlása kell a jelöltséghez) 

- polgármesterjelöltek esetén: 166 ajánlás. 

A jelöltként indulni szándékozók ajánlóíven gyűjthetik az ajánlásokat. Az ajánlóíveket a választás 

kitűzése után lehet igényelni, viszont azokat a Helyi Választási Iroda legkorábban augusztus 24-én 

adhatja ki az igénylőknek, tehát legkorábban ezen a napon indulhat az ajánlások gyűjtése. 

 

A Mindszenti Helyi Választási Iroda 2019. augusztus 24-én ügyeletet tart az ajánlóívek kiadása 

érdekében délelőtt 8.00 és 12.00 óra közötti időben. 

 

Jelöltet a választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár ajánlhat. Egy választópolgár 

több jelöltet is ajánlhat (így a jelöltek nem tudják „elhalászni” egymás elől az ajánlásokat), viszont 

egy jelölt csak egyszer ajánlható. 

http://www.valasztas.hu/
http://www.valasztas.hu/


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. Az ajánlás nem vonható vissza. 

 

A jelöltek az ajánlásokat 2019. augusztus 24-e és szeptember 9-e 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 megfelelő számú érvényes ajánlást összegyűjtő jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 1600 

óráig kell bejelenteni. 

A független jelöltként indulni szándékozó 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 vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság 

összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság az egyéni listás, 

egyéni választókerületi jelölti, polgármesterjelölti, főpolgármester-jelölti, legkésőbb 2019. 

szeptember 10-én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. A választási bizottság 

a bírság kiszabásáról legkésőbb 2019. szeptember 17-én dönt. 

 

Választási kampány 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény értelmében a 

Mindszent nagyságrendű településeken 8 fős képviselő-testület választható, így a megválasztott 

polgármesterrel kiegészülve – hasonlóan a jelenlegi ciklushoz – összesen 9 tagú lesz majd a város 

legfőbb döntéshozó szerve.  

A kampányidőszak 2019. augusztus 24-én 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 13-án 

1900 óráig tart. A szavazásnapi kampánytevékenységnek megvannak a speciális szabályai, ezek 

ismertetésére későbbi tájékoztatónkban térünk ki.  

 

* * * 

 

Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.valasztas.hu 

honlapon, a www.mindszent.hu/2019-evi-helyi-onkormanyzati-valasztas/ linken, valamint 

kérdéseikkel a Helyi Választási Irodához is fordulhatnak. A HVI címe: 6630 Mindszent, Köztársaság 

tér 31., tel.: 62/527-010, e-mail: jegyzo@mindszent.hu. A Helyi Választási Iroda vezetője a jegyző. 

 

 

          Helyi Választási Iroda 
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