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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HIRDETMÉNYE  
 

Tisztelt Választópolgárok! 
 

Magyarország Köztársasági Elnöke 
 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását  

2019. október 13. napjára tűzte ki.  
 
Névjegyzék 
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában 
lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő 
átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről 
azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri 
névjegyzékébe. 

 
Átjelentkezés 
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki 2019. június 26-
án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel 
rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart, 
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat.  
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én (szerda) 16.00 
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.  
Az átjelentkező választópolgár 
- levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén 
legkésőbb 2019. október 9-én (szerda) 16.00 óráig, 
- személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 
2019. október 11-én (péntek) 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.  
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha 
legkésőbb 2019. október 11-én (péntek) tartózkodási helyét megszünteti.  
 
Jelölt- és listaállítás 
A Helyi Választási Iroda Vezetőjének a központi névjegyzékben található választópolgárok 
(2019. augusztus 7-ei) adatai alapján 2019. augusztus 8-ig kellett megállapítani az egyéni 
listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához 
szükséges ajánlások számát. 
A központi névjegyzék adatai szerint Kiszombor nagyközség választópolgárainak száma 2019. 
augusztus 7. napján 3200 fő, így  

- a képviselőjelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 32 darab, 
- a polgármesterjelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 96 darab. 

 
Az ajánlóíveket legkorábban 2019. augusztus 24-én vehetik át az igénylők vagy a jelöltként 
indulni szándékozó választópolgárok, és legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfőn) 16 óráig 
adhatják le a Helyi Választási Irodában.  

 
A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. szeptember 
10-én (kedd) 16.00 óráig vonhatja vissza. 
 
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én (péntek) 16.00 óráig 
lehet bejelenteni. 
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Az ajánlás  
A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással 
támogathat. 
Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel: 
- 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. 
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek. 
 
A választási kampány 
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig 
tart.  
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló 
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási 
kampánytevékenység 2019. október 13-án nem folytatható. 
2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható. 
2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. 
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 
16.00 óráig köteles eltávolítani. 

 
Mozgóurna 
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, 
fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, 
mozgóurnát igényelhet. 
A mozgóurna iránti kérelmet az alábbiak szerint kell benyújtani: 
a) a helyi választási irodához 
- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 
óráig 
- személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. október 11-én (pénteken) 
16.00 óráig vagy 16.00 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. október 
13-án (vasárnap) 12.00 óráig, 
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazás útján vagy meghatalmazással 
nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján 2019. október 13-án 
(vasárnap) 12.00 óráig. 

 
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi 
Választási Irodához lehet fordulni. 
 
A Kiszombori Helyi Választási Iroda címe: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel.: 
62/525-090, e-mail: ph@kiszombor.hu, vezetője: Dr. Kárpáti Tibor  jegyző, helyettese: 
Tenczerné Bajusz Ilona igazgatási csoportvezető. 

 
        Dr. Kárpáti Tibor 
          Kiszombori Helyi Választási Iroda vezetője 


