Tájékoztatás a helyi választás eljárási rendjéről
A köztársasági elnök a helyi önkormányzati választást 2019. október 13. napjára tűzte ki.
Választópolgár
Szavazni személyesen ezen a napon reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet a lakcím szerinti szavazókör
szavazóhelyiségében.
A választópolgár lakóhelyén, vagy ha lakóhelye mellett legkésőbb június 24-ig tartózkodási helyet
is létesített, bejelentett tartózkodási helyén is átjelentkezéssel szavazhat. Bejelentett tartózkodási
cím hiányában tehát nincs mód átjelentkezéssel szavazni.
A választópolgár bármely választókerületben választható. Ez azt jelenti, hogy aki egy adott
településen polgármester, vagy képviselő jelöltként indul, nem kell helyi lakosnak lennie.
A névjegyzékben történő szereplésről a választópolgárok értesítőt kapnak a lakcímükre augusztus
23-ig. Az értesítőn az is szerepel, hogy a választópolgár melyik szavazókörben adhatja le szavazatát.
Átjelentkezéssel kapcsolatos kérelmet augusztus 8-tól lehet benyújtani. Levélben, elektronikus úton,
nem ügyfélkapun október 9. 16.00 óráig, személyesen, vagy ügyfélkapun keresztül október 11. 16.00
óráig.
A választási rendszer
A 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú településen a képviselők megválasztására egyéni listás
választási rendszerben kerül sor.
Balatonszárszón 6 fő, Kötcsén és Nagycsepelyen 4-4 fő választható képviselőnek.
Az önkormányzati képviselők és polgármester választással egyidejűleg kerül sor a megyei
önkormányzati képviselők megválasztására is listás rendszerben. Ennek alapján tehát a
választópolgárnak 3 szavazólapot kell kitöltenie: a helyi képviselőket tartalmazó szavazólapon a
szükséges számú képviselőt (Balatonszárszón 6, a másik két településen 4-4) kell bejelölni, a
polgármesteri szavazólapon egy jelöltet és a megyei önkormányzati választásra vonatkozó
szavazólapon pedig a listák közül kell egyet bejelölni.
Ajánlás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal
rendelkezik.
A választópolgár a képviselő és a polgármester személyére tett ajánlását, javaslatát ajánlóíven
adhatja le, melyet sajátkezű aláírásával kell ellátnia. Ajánlóívet a független jelöltként indulni kívánó
választópolgár, illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet képviseletére jogosult személy
útján igényelhet az erre rendszeresített formanyomtatványon.
A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.
A választáson indulni kívánó személy viszont csak egy településen, megyében fogadhat el jelölést. A
választási iroda (a hivatal) legkorábban augusztus 24-én adhatja át az igénylő, vagy a jelöltként
indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az ajánlóíveket az
iroda sorszámmal és hitelesítő bélyegzővel látja el. Az átadásról átvételi elismervény kerül
kiállításra.
Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a helyi
választási iroda vezetője (a jegyző) állapítja meg augusztus 8-án. A szükséges ajánlások számának
megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7-ei adatai
alapján kellett megállapítani.
Balatonszárszó
2019. január 1-ei lakosságszám:
2019. augusztus 7-ei választópolgárok száma:

2227 fő
1940 fő
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polgármester jelöléshez szükséges ajánlások száma:
képviselő jelöléshez szükséges ajánlások száma:

59 fő
20 fő

Kötcse
2019. január 1-ei lakosságszám:
2019. augusztus 7-ei választópolgárok száma:
polgármester jelöléshez szükséges ajánlások száma:
képviselő jelöléshez szükséges ajánlások száma:

537 fő
470 fő
15 fő
5 fő

Nagycsepely
2019. január 1-ei lakosságszám:
2019. augusztus 7-ei választópolgárok száma:
polgármester jelöléshez szükséges ajánlások száma:
képviselő jelöléshez szükséges ajánlások száma:

389 fő
312 fő
10 fő
4 fő

Az egyéni listás jelöltet, valamint a polgármester jelöltet legkésőbb szeptember 9-én 16.00 óráig kell
bejelenteni. A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes
választási bizottságnál.
A rendelkezésre bocsátott összes ajánlóívet vissza kell adni a választási irodának. Ajánlóíveket
másolni tilos. Ha az üres ajánlóívek leadására szeptember 10-én 16.00 óra után kerül sor, a
választási bizottság bírságot köteles kiszabni. A választási bizottság a bírság kiszabásáról legkésőbb
szeptember 17-én dönt. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000,- Ft.
A jelöltet a helyi választási bizottság– legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi
nyilvántartásba. A helyi választási bizottság szeptember 9-én 16.00 óra után sorsolással dönti el a
jelöltek szavazólapon történő szerepeltetésének sorrendjét.
Polgármester választás
Polgármester jelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.
A polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják. A polgármester választásának
szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapta.
Helyi képviselő választás
Egyéni listás jelölt
- párt jelöltként,
- egyesület jelöltjeként,
- független jelöltként indulhat.
A jelölő szervezetet a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál kell
bejelenteni.
Egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a
jelöltnek ajánlott.
A helyi választás során Balatonszárszó egy választókerületnek, Kötcse és Nagycsepely is egy-egy
választókerületnek számít.
Az egyéni listás jelöltet legkésőbb szeptember 9. 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek
átadásával a helyi választási bizottságnál az erre rendszeresített formanyomtatványon.
Az egyéni listán képviselők azok lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb
érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az
egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás
mandátum kiosztható. (Balatonszárszón 6, Kötcsén 4, Nagycsepelyen 4.).
A választópolgár egyszerre indulhat a polgármester és a képviselői választáson is. Ha az egyéni
lista jelöltjét viszont polgármesternek is megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a
következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

2

Megyei közgyűlés tagjainak választása
A megyei közgyűlés tagjai választásának szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat
Kampány
A választási kampányidőszak augusztus 24-től október13. 19.00 óráig tart.
Október 13-án nem folytatható kampánytevékenység:
- a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
- a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 m-es távolságon belül közterületen,
- fent meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának
befolyásolására alkalmas módon.
A 2019. október 13-át megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg ezen tilalom
megsértését.
Október 13-án nem lehet választási gyűlést tartani, nem lehet politikai reklámot közzétenni.
A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy
segítségét jogosult igénybe venni. Ugyanakkor mozgóurna igénylésére és 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
megszervezésére szolgáló számítógépes alkalmazás előállítása, közzététele.
Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. A szavazás napján nem tartható.
A választási kampány céljára az állami és a önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő
szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb
szükséges berendezést.
Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási
kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos.
Összeférhetetlenség a polgármesteri tisztséggel, képviselői jogállással
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv) 72. § (1) bek.
értelmében: A 3000 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármesterének
összeférhetetlenségére a 36. §-t, vagyis a képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat
kell alkalmazni.
Összeférhetetlenség
36. § (1) * Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem
képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges
közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet
a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre
kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától
vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve
aa) * ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi
oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el, illetve nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll;
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ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó,
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja;
b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
c) * állami tisztviselő, kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél, amelynek illetékességi
területén az adott önkormányzat működik;
d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses
állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hivatásos állományú tagja;
e) * jegyző (főjegyző), aljegyző, továbbá ugyanazon önkormányzat polgármesteri hivatalának vagy
közös önkormányzati hivatalának köztisztviselője, alkalmazottja;
f) más települési önkormányzatnál képviselő;
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;
h) * a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,
továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított
gazdasági társaság legfőbb szervének - kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve a képviselőtestület -, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;
i) * médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb
szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.
(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző
helyi választási iroda vezetője
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