Tájékoztató választópolgároknak
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja:
2019. október 13. (vasárnap)
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja 2019.
augusztus 23-ig. (A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 115. § (2) bekezdése)
A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a
választópolgárnak, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri
névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bekezdés)

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)
- Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a
választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2019.
június 26-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019.
október 13-ig tart.
- Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt
(választópolgár neve, születési neve, születési helye, személyi azonosítója)
adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.
- A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a
lakóhelye szerinti szavazókor névjegyzékéből, egyidejűleg felveszik a
tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.
- A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókor évjegyzékébe,
ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszüntette. (Ve. 307/A.
§-307/B.§)

Határidő: az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00
óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás
esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén
legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési
kérelmét.

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az országgyűlési és az
európai parlamenti választásoktól eltérően;
- csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,
- külképviseleten történő szavazásra nincs lehetőség.
Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)
- A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő,
mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár
nyújthatja be.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
- a) a helyi választási irodához
- aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
- ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019.
október 11-én 16.00 óráig vagy
- ac)2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással
elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
- b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019.
október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig
nyújthatja be.

A Helyi Választási Iroda postacíme: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.
A HVI vezetője: Kovács Edit
A HVI vezető helyettese: Németh Lászlóné
A HVI elérhetőségei: iszka.iegvzo@axiannet.hu, iszka.igazgatas@axiannet.hu
Telefon: (22) 441-010, 596-026, mobil: (20) 485-4094

Tájékoztató a jelölés folyamatával kapcsolatos tudnivalókról
A 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása
során 1744 választójogosult figyelembe vételével képviselőjelölt az, akit a település
választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, polgármesterjelölt az, akit a
település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Iszkaszentgyörgy községben
- képviselőjelölt az, aki legalább 18 érvényes ajánlással rendelkezik.
- polgármesterjelölt az, aki legalább 53 érvényes ajánlással rendelkezik.
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni
szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére
illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti.
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019.
augusztus 24-én átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű
ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint
hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el. (Ve. 120-121. §) Az ajánlóíven az ajánlást
gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben
választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó
választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint
az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy
ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható
vissza.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként
indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, az
alábbi kivételekkel;

Nem gyűjthető ajánlás:
a) 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
b)
viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának
teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom
számára nyitva álló magánterületen.

A jelöltet az ajánlóívek átadásával 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 1.000,- Ft. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére
rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó
ajánlóív után. (Ve. 124. §)
Az egyéni listás jelöltet, a polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság, a
főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba. (Ve.
307/G. §)
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester-jelöltet és
a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell
bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bek.)
Iszkaszentgyörgy, 2019. augusztus 15.
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