Helyi önkormányzati választás 2019.
Tisztelt mindszenti választópolgárok!
Amint arról az előző választási füzetben már tájékoztattuk a Tisztelt Választópolgárokat,
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október hó 13. napjára tűzte ki a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását. Mindszenten ezen
a napon még nemzetiségi választás megtartására is sor kerül. A helyi választással kapcsolatos
aktualitásokról e második választási füzetben adunk tájékoztatást:
***
Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
Átjelentkezés
Az állandó lakcímtől eltérő, más településen, átjelentkezéssel történő szavazásnak – ahogyan
azt az első választási füzetben is jeleztük - 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.
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. A korábban benyújtott átjelentkezési
kérelmet a választópolgár levélben vagy ügyfélkapus hozzáférés nélküli elektronikus úton
ugyanezen időpontig, személyesen vagy ügyfélkapus hozzáféréssel elektronikus úton 2019.
október 11-én 1600 óráig vonhatja vissza.
Fontos még megjegyezni, hogy amennyiben a választópolgár nem az állandó lakcíme, hanem a
tartózkodási helye szerinti településen kíván szavazni, akkor a tartózkodási helye szerinti
település jelöltjeire 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.
***

Választási kampány
Az előző választási füzetben szintén tájékoztatást adtunk arról, hogy a választási
kampányidőszak augusztus 24-től egészen a szavazás lezárásáig, azaz 2019. október 13-án 1900
óráig tart. A szavazás napján azonban már csak bizonyos korlátok között folytatható a kampány.
Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár
választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.
A választási eljárásról szóló törvény (Ve.) ugyanakkor kimondja, hogy a szavazás napja előtt
jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a b) és c) pontba foglalt tilalom sérelmét. A
szavazóhelyiség környezetében jogszerűen kihelyezett plakát eltávolítására ebből következően
az adott Szavazatszámláló Bizottságnak nincs hatásköre, a plakát elhelyezését sérelmező
választópolgár e miatt a Helyi Választási Bizottsághoz nyújthat be kifogást.
A kampány témaköréhez kapcsolódó fontos szabálya még a Ve.-nek, hogy a
szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé,
szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető.
Szavazóhelyiséghez történő szállításra való nyilvános felhívás közzétételének minősül az olyan
felhívás, nyilvános közlés vagy plakát, amely szavazóhelyiséghez történő szállítás
megszervezésére hív fel, szavazóhelyiséghez történő szállítást elősegítő eszközt népszerűsít,
vagy annak használatára hív fel. Szavazóhelyiséghez történő szállításra való felhívásnak
minősül a szavazóhelyiséghez való szállítás megszervezése, illetve a szavazóhelyiséghez való
szállítás szervezésére szolgáló számítógépes alkalmazás előállítása, közzététele.
***
Szavazókörök, szavazóhelyiségek
A helyi önkormányzati választáson – az idei európai parlamenti választáshoz hasonlóan – 5
szavazókörbe kerültek beosztásra a település címei, illetve a választópolgárok az alábbiak
szerint:
1. sz. szavazókör
A szavazókör területi beosztása: Andrássy utca, Arany J. utca, Batthyány utca, Bem utca, Bene
utca, Bercsényi utca, Bethlen G. utca, Bocskai utca, Deák F. utca, Görbe utca, Hold zug,
Horváth Gy. utca, József A. utca, Kápolna utca, Klapka utca, Kossuth L. utca, Liliom zug,
Malom zug, Móra F. utca, Munkácsy utca, Rózsa utca, Szabadság tér, Széchenyi utca, Tisza
utca, Tóalj sor, Vadnai utca, Vajda utca, Vörösmarty utca, Zrínyi utca.
A szavazóhelyiség címe: Kulturális Központ, Mindszent, Szabadság tér 37.

2. sz. szavazókör
A szavazókör területi beosztása: Árpád utca, Bajcsy-Zs. utca, Báthory utca, Budai N. A. utca,
Csokonai utca, Dobó utca, Erzsébet királyné utca, Hunyadi utca, Köztársaság tér, Mátyás király
utca, Szabadság utca, Szt. István utca, Szt. László utca.
A szavazóhelyiség címe: Leányiskola, Mindszent, Szabadság tér 3.
3. sz. szavazókör
A szavazókör területi beosztása: Ady E. utca, Akácfa utca, Árvíz utca, Búzavirág utca,
Damjanich utca, Esze T. utca, Hársfa utca, Hódosy utca, Kiss E. utca, Kodály Z. utca, Kőrösi
Cs. S. utca, Kun utca, Mező utca, Oncsa sor, Petőfi utca, Somogy utca, Szőlő utca, Táncsics M.
utca.
A szavazóhelyiség címe: Tűzoltószertár, Mindszent, Kőrösi Cs. S. u. 2.
4. sz. szavazókör
A szavazókör területi beosztása: Áchim A. utca, Bereczki J. utca, Bartók B. utca, Észak utca,
Jókai utca, Kinizsi P. utca, Kölcsey utca, Ludas utca, Mikszáth K. utca, Móricz Zs. utca,
Munkás utca, Napkelet utca, Nyomás sor, Rákóczi utca, Új utca, Vasút utca és minden
külterületi cím.
A szavazóhelyiség címe: Tagóvoda, Mindszent, Móricz Zs. u. 1/B
5. sz. szavazókör
A szavazókör területi beosztása: Babits M. utca, Botos L. utca, Déli utca, Dózsa Gy. utca, Elege
utca, Garami E. utca, Iskola utca, Szántó K. J. utca, Téglás utca, Thököly utca, Viharsarok utca.
A szavazóhelyiség címe: Tagiskola, Mindszent, Iskola u. 72-76.
***
Szavazatszámláló Bizottságok
A helyi önkormányzati választáson a már jól ismert személyi összetételben fognak működni a
Szavazatszámláló Bizottságok az alábbiak szerint (a névsor a jelen választási füzet készítésekor
aktuális, azonban a személyi összetétel még változhat, mert az arra jogosultak október 4-én 1600
óráig bízhatnak meg tagokat a Bizottságokba):
1. sz. Szavazatszámláló Bizottság (Kulturális Központ)
Terbán Pálné
elnök
Gál Ferenc
választott tag
Magony Jánosné
választott tag
Bozó Jánosné
választott póttag
Zsótér András
megbízott tag
2. sz. Szavazatszámláló Bizottság (Leányiskola)
Kormányné Takács Orsolya
elnök
Márkus Imre
választott tag
Tisza Zoltán
választott tag
Bába Ágnes
választott póttag
Kovács Krisztina
megbízott tag

3. sz. Szavazatszámláló Bizottság (Tűzoltószertár)
Gyugel Gabriella
elnök
Gyovai Józsefné
választott tag
Antalné Szőke Anita
választott tag
Keresztes Bernadett
választott póttag
Pálinkó Dávid Dezső
megbízott tag
4. sz. Szavazatszámláló Bizottság (Móricz Zs. utcai Óvoda)
Losonczi Pálné
elnök
Lőrincz Balázs Sándorné
választott tag
Némethné Lele Éva
választott tag
Bercsényi Matild
választott póttag
Bozó Éva
megbízott tag
5. sz. Szavazatszámláló Bizottság (Ált. Isk. Dózsa-telepi Tagintézmény)
Vargáné Jancsó Irén
elnök
Zsóri Lajosné
választott tag
Gyovai Jánosné
választott tag
Koncsek Bálint
választott póttag
Zsótér Dominika
megbízott tag
***
Helyi Választási Bizottság
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 képviselő-jelöltek
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 választási eljárásról szóló törvény értelmében a Helyi Választási Bizottságot a település
Képviselő-testülete választja meg. Mindszenten a Képviselő-testület a Helyi Választási
Bizottságot az alábbi személyi összetételben választotta meg:
Kecskeméti János
Pálinkó Lászlóné
Mihályné Bányai Zsuzsanna
Lupityka Gáborné Pelyva Sára
Nagy Margit
***

elnök
elnök-helyettes
választott tag
póttag
póttag

Szavazás
Szavazni kizárólag személyesen, a fentiek szerinti szavazóhelyiségekben (illetve a mozgóurna
iránti kérelemben megjelölt címen) lehet. A szavazatok leadására a szavazás napján reggel 600
óra és 1900 óra között van lehetőség (aki 1900 óráig megérkezik a szavazóhelyiségbe, az
szavazhat). A mozgóurnát igénylőket várhatóan a kora délutáni órákban keresi fel a
Bizottságok két-két tagja.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki az adott szavazókör névjegyzékén
szerepel.
A választópolgárnak a szavazáshoz a személyazonosságát és a lakcímét (vagy személyi
azonosítóját) kell igazolnia. A személyazonosság érvényes – magyar hatóság vagy uniós
tagállam által kiállított - személyi igazolvánnyal, ideiglenes személyi igazolvánnyal, vezetői
engedéllyel vagy útlevéllel igazolható, míg a lakcím a lakcímkártyával, a személyi azonosító
pedig ugyancsak a lakcímkártyával, illetve hatósági bizonyítvánnyal. A régi típusú, könyv
alakú személyi igazolvány – természetesen szintén követelmény, hogy még érvényes legyen mind a személyazonosság, mind a lakcím igazolására alkalmas.
Amennyiben a szavazásnak akadálya nincs, a szavazatszámláló bizottság átadja a
választópolgár részére a szavazólapokat. (A szavazólap fajtákról a következő részben lesz
szó.) A bizottságnak a szavazólapot – annak bal felső sarkában – le kell bélyegeznie, így kell
átadnia a választópolgár részére. A bizottság a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot is
átadja.
A választópolgár a névjegyzék aláírásával igazolja a szavazólap átvételét. Ha az aláírást
megtagadja, a szavazás lehetőségét vissza kell utasítani. Írásképtelen választópolgár helyett – e
tény feltüntetésével – a bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.
Érvényesen szavazni a már jól ismert módon, a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti
körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal (x, +) lehet.
A választópolgár kizárólag a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a
szavazóhelyiségben.
Az a választópolgár, akit valamilyen fogyatékosság (pl. gyengén lát) akadályoz a szavazásban,
az általa választott segítő, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes
segítségét veheti igénybe.
Ha az urnába helyezés előtt a választópolgár jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a
szavazatszámláló bizottság – szavazólap-fajtánként és választópolgáronként egyszer – a rontott
szavazólap helyett új szavazólapot ad ki.
***
Szavazólapok, a szavazatok érvényessége
Amint azt a bevezetőben is említettük, október 13-án helyi önkormányzati és nemzetiségi
önkormányzati választásra is sor kerül. A helyi önkormányzati választáson településünk
valamennyi, választójoggal rendelkező polgára részt vehet, míg a nemzetiségi választáson azok,
akik – legkésőbb szeptember 27-ig benyújtott kérelmük alapján – valamelyik, a nemzetiségek
jogairól szóló törvényben elismert nemzetiség névjegyzékén szerepelnek. A Nemzeti
Választási Bizottságnak a nemzetiségi választások kiírásáról rendelkező határozata értelmében
Mindszenten teljes körű roma (települési, megyei és országos) nemzetiségi választás kerül
megtartásra. Ezen felül van településünkön néhány választópolgár, akik más nemzetiség
névjegyzékén szerepelnek, Ők – hasonlóan a roma nemzetiségi választáson résztvevőkhöz – a
lakcímük szerinti szavazókörben, a helyi önkormányzati szavazólapok mellett megkapják az
adott nemzetiség területi (megyei) és országos szavazólapját, és azokon leadhatják
szavazatukat.

A helyi önkormányzati választás szavazólapjai
A helyi önkormányzati választáson résztvevő, a szavazóhelyiségben megjelenő, illetve
mozgóurnával az otthonukban szavazó választópolgárok 3 db szavazólapot fognak kapni. Az
egyik szavazólap szolgál a polgármester-, a másik a helyi képviselő-, és a harmadik a megyei
közgyűlési választás szavazatának leadására.
E három szavazólap mindegyike fehér színű lesz, és azokat kitöltés után a Szavazatszámláló
Bizottságtól kapott fehér színű borítékba helyezve lehet a választási urnákba bedobni.
(A szavazólap és boríték színének hangsúlyozása azon választópolgárok érdekében lényeges,
akik a nemzetiségi választáson is részt vesznek.)
A polgármester-választás szavazólapján négy jelölt fog szerepelni az alábbi sorrendben:
1.
2.
3.
4.

Pálinkó Máté
Zsótér Károly
Oláh Árpád
Sánta József

Független jelölt
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
Független jelölt

Érvényesen szavazni 1 jelöltre lehet, ebből következően érvénytelen, ha valaki egyik jelöltre
sem szavaz, vagy egynél többre.
A helyi önkormányzati képviselő-választás szavazólapján 26 jelölt szerepel majd az alábbi
sorrendben az alábbiak szerint:
1.

Zsótér Imre

2.

Nagy László

3.

Gémes Lajos

4.

Dr. Szeri Sándor

5.

Huszka Gábor

6.

Pálinkó Máté

7.

Dawud Ildikó

8.

Jancsovics Attila

9.

Tóth Csaba

10.

Végh István

11.
12.

Bagitáné
Szécsényi Mária
Zsótér Gábor

13.

Oláh Árpád

Független
jelölt
Független
jelölt
Független
jelölt
Független
jelölt
Független
jelölt
Független
jelölt
Független
jelölt
Független
jelölt
FIDESZKDNP
Független
jelölt
Független
jelölt
FIDESZKDNP
Független
jelölt

14.

Dr. Pálinkó Mihály

15.

Losonczi István

16.

Pölös Mihály

17.

Hortobágyi Zoltán

18.

Tóth Zoltán

19.

Rácz Árpád

20.

Lantos Éva

21.

Korom Éva Andrea

22.

Mihály Ferenc

23.

Pálinkó György Vince

24.

Csurár István

25.

Szabadföldi Zsuzsanna

26.

Szabó Sándor

Független
jelölt
Független
jelölt
Független
jelölt
Független
jelölt
Független
jelölt
Független
jelölt
Független
jelölt
Független
jelölt
Független
jelölt
FIDESZKDNP
Független
jelölt
Független
jelölt
Független
jelölt

Érvényesen szavazni legfeljebb 8 jelöltre lehet, tehát érvényes a szavazat, ha valaki 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 vagy 8 jelöltre szavaz, ebből következően érvénytelen, ha valaki egyik jelöltre sem
szavaz, vagy 8-nál többre.
A megyei közgyűlés választásának szavazólapján 6 jelölőszervezet listája (valamint a listákon
szereplő első öt jelölt neve) szerepel az alábbiak szerint:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

DK

MSZP

MI HAZÁNK

FIDESZKDNP

MOMENTUM

JOBBIK

Érvényesen szavazni 1 listára lehet, ebből következően érvénytelen, ha valaki egyik listára sem
szavaz, vagy egynél többre.
A nemzetiségi választás szavazólapjai
A roma nemzetiségi önkormányzati választáson résztvevő, a szavazóhelyiségben megjelenő,
illetve mozgóurnával az otthonukban szavazó választópolgárok összesen 6 db szavazólapot
fognak kapni. Egyrészt megkapják a helyi önkormányzati választás előzőekben taglalt 3 db
fehér szavazólapját, másrészt megkapják a roma nemzetiségi választás 3 db zöld színű
szavazólapját.
(A fehér szavazólapokkal kapcsolatos tudnivalókat már ismertettük, azokat tehát a fehér
borítékba lehet helyezni, és úgy bedobni a választási urnába.)
A zöld szavazólapok közül az egyik a roma települési nemzetiségi képviselők, a másik a
területi (megyei) roma nemzetiségi listás, a harmadik pedig az országos roma nemzetiségi
önkormányzat választására szolgál.
A roma nemzetiségi szavazólapok kitöltése után azokat a Szavazatszámláló Bizottságtól kapott
zöld színű borítékba kell helyezni, és a borítékot mindenképpen le kell ragasztani, mert a
nemzetiségi választás esetén a boríték leragasztása a szavazólap érvényességi kelléke.
A települési roma nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapján 5 jelölt fog szerepelni
az alábbiak szerint:
1.
2.
3.
4.
5.

Rostás József (1993)
Csurár István
Rostás Józsefné
Rostás József (1972)
Rostás Richárd

FIROSZ
FIROSZ
FIROSZ
FIROSZ
FIROSZ

Érvényesen szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet, tehát érvényes a szavazat, ha valaki 1, 2, 3,4
vagy 5 jelöltre szavaz, ebből következően érvénytelen, ha valaki egyik jelöltre sem.
A megyei roma nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapján 2 lista szerepel az alábbiak
szerint:
1.
Cigány Önkormányzatok és Roma Civil
Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete

2.
Fiatal Romák Országos Szövetsége

Érvényesen szavazni 1 listára lehet, ebből következően érvénytelen, ha valaki egyik listára sem
szavaz, vagy mindkettőre.
Az országos roma nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapján 4 lista szerepel az
alábbiak szerint:
1.
FIROSZ
Fiatal Romák
Országos
Szövetsége

2.
3.
PHRALIPE
RPM
Phralipe
Roma Polgárjogi
Független Cigány Mozgalom B.-A.-Z.
Szervezet
Megyei Szervezete
Országos
SzervezeteKözponti
Szervezet

4.
LUNGO DROM
„Lungo Drom”
Országos Cigány
Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség

Érvényesen szavazni 1 listára lehet, ebből következően érvénytelen, ha valaki egyik listára sem
szavaz, vagy egynél többre.
Ahogyan e rész bevezetőjében jeleztük, településünk néhány választópolgára nem a roma,
hanem más nemzetiség névjegyzékén szerepel, mivel azonban e névjegyzékekre 150 főnél
kevesebb mindszenti választópolgárt vettek fel, települési választásra nem kerül sor.
E választópolgárok a 3 db fehér szavazólap mellett – attól függően, hogy az adott nemzetiség
esetében csak országos, vagy országos és területi választásra is sor kerül – plusz 1 db vagy
plusz 2 db, az adott nemzetiség országos, illetve területi szerve megválasztására szolgáló zöld
szavazólapot kapnak.
***
Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos legfontosabb információk megtalálhatók a
www.valasztas.hu honlapon, a https://mindszent.hu/2019-evi-helyi-onkormanyzati-valasztas/
linken,
a
https://mindszent.hu/valasztas-2019/2019-evi-nemzetisegi-onkormanyzativalasztasok/ linken, valamint kérdéseikkel a Helyi Választási Irodához is fordulhatnak. Az
Iroda 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

