Önkormányzati választások 2019.
Tisztelt Választópolgárok!
2019. október 13-án kerül sor a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
megválasztására.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a
választópolgárok döntenek a helyi képviselő-testület összetételéről, a polgármester
személyéről, illetve a megyei közgyűlés tagjairól. A korábbi négyéves ciklus helyett
októberben már öt évre választják meg a helyi képviselőket és polgármestert.
1. A települési önkormányzati képviselők választása
A helyi önkormányzati képviselőket a település választópolgárai úgynevezett kislistán
választják meg, azaz a szavazáskor a szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de
legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum a településen kiosztható.
(Balatonmagyaród község esetében 4 fő). A megválasztott képviselők azok a jelöltek lesznek,
akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb szavazatot kapták.
2. A polgármester választása
A polgármestert a választópolgárok közvetlenül választják. A választópolgár érvényesen csak
egy jelöltre szavazhat. Az a jelölt lesz a település polgármestere, aki a legtöbb szavazatot
kapta.
A Kisrécsei Helyi Választási Bizottság Balatonmagyaród községben 3 polgármester
jelöltet és 7 képviselő jelöltet vett nyilvántartásba a jelölésre nyitva álló határidőn belül
2019. szeptember 9-én 16 óráig.
A jelöltek a szavazólapokon – a HVB általi sorsolás eredményeképpen- az alábbi sorrendben
fognak szerepelni.
Polgármester jelöltek:
1.
Erdős János (társadalmi megbízatásban kívánja a tisztséget ellátni)- független jelölt
2.
Körmendi József (főállásban kívánja a tisztséget ellátni) –független jelölt
3. Kálcsics-Horváth Barbara Aliz (társadalmi megbízatásban kívánja a tisztséget ellátni)független jelölt
Képviselő jelöltek:
1. Erdős Mónika – független jelölt
2. Varga Tibor- független jelölt
3. Szűrös Adél- független jelölt
4. Domináné Bucskó Mária- független jelölt
5. Herczeg Attila- független jelölt
6. Magyar Zoltán Jenő- független jelölt
7. Gyepes Csilla- független jelölt
3. A megyei közgyűlés tagjainak választása
A megyei közgyűlés tagjainak választása alkalmával a megye alkot egy választókerületet,
melynek azonban nem része a megyei jogú város. Így tehát a megyei jogú városban
lakóhellyel rendelkező választópolgárok nem vesznek részt a megyei közgyűlés tagjainak
választásában.
A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják.

A megyei választókerületben listát az a jelölőszervezet, párt állíthat, amely a választókerület
választópolgárai 0,5%-ának ajánlását összegyűjtötte.
A megyei listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a választópolgár a
szavazólapon szereplő listák közül egyet választ. A megyei listák a leadott szavazatok
arányában jutnak mandátumhoz.
Szavazni a szavazás napján 2019. október 13-án vasárnap 06. 00 órától 19. 00 óráig
lehet.
A szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójog
gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.
A szavazatszámláló bizottság a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas
igazolvány alapján megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel a
névjegyzékben.
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén lehet. Átjelentkezési kérelem
benyújtására 2019. október 9-én 16.00 óráig van lehetősége a HVI-hez annak a
választópolgárnak, akinek 2019. június 26-ig létesített tartózkodási engedélyének
érvényessége még 2019. október 12-én is tart.
A mozgásában gátolt személy a szavazata leadásához mozgóurnát igényelhet lakcímére
(lakóhelyére, lakóhely hiányában, illetve átjelentkezést követően tartózkodási helyére), vagy a
lakcíme szerinti szavazókör területén lévő, általa megjelölt egyéb címre 2019. október 11-én
16.00 óráig a Helyi Választási Irodához, illetve a szavazás napján 12.00 óráig a
szavazatszámláló bizottsághoz benyújtott kérelmével.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgárnak a
szavazólapot, amelyet a választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el.
A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
A szavazatszámláló bizottság szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül megmagyarázza a szavazás módját.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat a szavazófülkében. Az a
választópolgár, aki nem tud olvasni, illetőleg akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok
akadályoz a szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság
két tagjának együttes segítségét igénybe veheti.
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körben elhelyezett X vagy + jellel lehet!
A választópolgár választása szerint a szavazólapot borítékba teszi, és a szavazatszámláló
bizottság előtt urnába helyezi.
A szavazás 19.00 órakor befejeződik, ezt követően kerül sor a választás eredményének
megállapítására.
Esetlegesen felmerülő, a választással kapcsolatos egyéb kérdéseikre a Helyi Választási
Iroda (honlapon, hirdetőtáblán közzétételre kerülő) bármely elérhetőségén szíves
tájékoztatást nyújt.
Helyi Választási Iroda

