
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HIRDETMÉNYE  
 

Tisztelt Választópolgárok! 
 

A Nemzeti Választási Bizottság  
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. 

napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választásának napjára – tűzte ki. 

 
A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatában Kiszomboron roma 
nemzetiség tekintetében tűzte ki a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választását, amelynek mellékletében megállapításra került a megválasztható képviselők 
száma, valamint a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma az alábbiak szerint: 

- szükséges ajánlások száma: 6 darab, 
- megválasztható képviselők száma: 5 fő. 

 
Névjegyzék 
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.  
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. 
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.  
 
A jelölt- és listaállítás 
A helyi választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő 
szervezet számára a településen a jelölt ajánlására jogosult választópolgárok nevét és 
lakcímét, amelyet kizárólag az ajánlások gyűjtésére használhat fel, egyéb célú felhasználásuk, 
másolásuk, harmadik személy részére történő átadásuk szigorúan tilos! 
A jelölő szervezet a névjegyzéki adatokat további két alkalommal igényelheti ingyenesen 
2019. szeptember 8-án 16 óráig és a 2019. szeptember 30-án 16 óráig, írásbeli 
megkeresés alapján. Ezek az adatok már nem tartalmazzák az adataik kiadását megtiltó 
választópolgárok nevét és lakcímét, továbbá kizárólag közvetlen politikai kampány céljára 
használhatók fel. 
 
Az ajánlóíveket legkorábban 2019. augusztus 24-én vehetik át az igénylők vagy a jelöltként 
indulni szándékozó választópolgárok.  
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 
16.00 óráig kell bejelenteni a Helyi Választási irodában.  

 
A választási bizottságba megfigyelőt legkésőbb 2019. október 4-én (péntek) 16.00 óráig 
lehet bejelenteni. 
 
Az ajánlás 
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. 
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. 
 
Szavazás  
A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. 

 
A nemzetiségi önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti 
szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel is 
rendelkezik, az választhat, hogy melyik településen szeretne részt venni a választáson.  
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.  
 
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 


