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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019. 
 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását a 
köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki.  
 
A helyi önkormányzati képviselőket úgynevezett „egyéni listás” választási 
rendszerben választjuk. Szentistvánon a megválasztható képviselők száma 6 fő.  
 
Az önkormányzati választáson független jelöltként, vagy jelölőszervezet 
képviseletében lehet indulni.  
 
A képviselő jelölt bejelentéséhez a névjegyzékben szereplő választópolgárok 
legalább 1 %-ának ajánlása:  20 ajánlás szükséges. Egy választópolgár több jelöltet 
is ajánlhat.  
 
Az ajánlás ajánlóíven történik. Az ajánlóív igénylésre irányuló kérelem már 
benyújtható a HVI-hez, az ajánlóív kiadására azonban leghamarabb 2019. 
augusztus 24-től (szombattól)  kerülhet sor.  
 
 A jelöltajánlás időszaka:   2019. augusztus 24.- 2019. szeptember 9. 
 
A jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16,00 óráig lehet bejelenteni az erre 
szolgáló nyomtatvány kitöltésével.  A bejelentést a HVI-nél kell benyújtani, a jelöltet a 
Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. 
 
Polgármester jelölésére, ajánlására a képviselőkre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a polgármester jelöltséghez legalább a 
névjegyzékben szereplő választópolgárok 3 % -ának ajánlása, azaz 60 ajánlás 
szükséges. 
 
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát igényelhet. A mozgóurna 
iránti kérelem a HVI-nél, vagy interneten keresztül a www.valasztas.hu weboldalon 
keresztül nyújtható be.  
 
Az a választópolgár, aki 2019. június 26. napjáig tartózkodási helyet létesített, és 
tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart tartózkodási 
helyén átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezés iránti kérelemnek legkésőbb 
2019. október 9-én 16.00 óráig kell beérkeznie.  
 
  
 
 
 
 



NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
 

 
A Nemzeti Választási Bizottság 2019. október 13-napjára tűzte ki a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők  általános választást.  
 
- Megválasztható roma nemzetiségi önkormányzati képviselők száma:   3 fő 
- Szükséges ajánlások száma: legalább 5 fő. 
- Jelöltet csak nemzetiségi szervezet indíthat.  
 
Az lehet jelölt és az szavazhat a nemzetiségi választáson, aki szerepel a nemzetiségi 
névjegyzékben. A nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelmet legkésőbb 
2019. szeptember 27-ig  lehet kérni.  
 
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár 2019. szeptember 10. 
napjáig ajánlhat listát. A választópolgár személyesen az értesítőn feltüntetett 
szavazóhelyiségben szavazhat.  ( A korábbiakhoz képest változás, hogy nem 
működik külön nemzetiségi szavazókör és szavazatszámláló bizottság. )   
 
 
 
                                          Választással kapcsolatos információk 
 
A választással kapcsolatos részletes információkat, letölthető nyomtatványokat 
megtalálja a www.valasztas.hu weboldalon, illetve kérheti a helyi Választási Irodánál. 
 
A helyi aktuális választási információkat, HVI / HVB határozatokat folyamatosan 
töltjük fel a www.szentistvan.hu honlapra, a választás fül alá.  
 
A helyi választási iroda:  
Címe: 3418 Szentistván, Széchenyi utca 10.  
Telefonszáma: 49/438-021/ 1 mellék  
 
HVI vezető: Derekas Sándor jegyző 
 
HVI ügyfélfogadása:  
munkanapokon: 7.30 -16.00 óra között    
(Péntek délután 13.00 - 16.00 óra között ügyelet)    
 

http://www.valasztas.hu/
http://www.szentistvan.hu/

