Választási tudnivalók
Tisztelt Választópolgárok!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint végrehajtási rendeletei
alapján tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat az alábbiakról:
A Köztársasági Elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választását, míg a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.
A választás előkészítését az Orosháza Város Helyi Választási Iroda végzi:
vezetője:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit
székhelye:
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Telefon: 06-68-413-022
Fax: 06-68-411-545
E-mail: jegyzo@oroshaza.hu
Orosháza városban az önkormányzati képviselők megválasztása vegyes választási
rendszerben történik. A képviselő-testület megválasztandó tagjainak száma 14, melyből
egyéni választókerületben 10, kompenzációs listáról 4 mandátum szerezhető meg.
Az egyéni választókerületek 2014-ben kialakított számában, területi beosztásában változás
nem következett be.
Lényeges változás viszont, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására
már nem egy közös szavazókör szolgál, hanem a város 37 szavazókörében kerül
lebonyolításra ez a választástípus is.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal
rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és
európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a menekültként, bevándoroltként
vagy letelepedettként elismert nagykorú személyeknek is.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán választóként részt vehet
az önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező minden nagykorú magyar
állampolgár, amennyiben a választást megelőzően nemzetiségi választópolgárként
regisztráltatta magát (felvetette magát az adott nemzetiség névjegyzékébe).
Nem választhat és nem választható egyik választáson sem (azaz nem rendelkezik sem
aktív, sem passzív választójoggal) az,
• aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
• akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges
belátási képessége
o pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt
tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
o pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben
hiányzik.
Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján
szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától)
vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.
A nemzetiségi önkormányzatok választásán nem választhat továbbá a magyarországi
lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár, valamint a menekültként, bevándoroltként
vagy letelepedettként elismert nagykorú személy.
A választópolgár a lakóhelyén, vagy ha a lakóhelye mellett 2019. június 26. napjáig
tartózkodási helyet létesített, bejelentett tartózkodási helyén választhat.
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
vételről. Az értesítő mindkét választástípusban a választópolgárok részére 2019. augusztus
23. napjáig megküldésre kerül.

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.
Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 2019. augusztus 8. napjától
nyújthatók be.
Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb 2019. június 26.
napjáig tartózkodási helyet létesített, melynek érvényessége legalább 2019. október 13-ig
tart. A kérelemnek 2019. október 9-én 16:00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási
Irodához.
A kérelem alapján a helyi választási iroda vezetője a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti
szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör
névjegyzékébe.
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha
legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszüntette.
Mozgóurna iránti kérelem: az a választópolgár, aki az egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe szavazni,
mozgóurnát igényelhet. A kérelemnek a választópolgár adatain túl tartalmaznia kell a
szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahová a mozgóurna kivitelét kéri, ha az
magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna igénylés okát.
Fogyatékossággal élő választópolgár Braille írással ellátott szavazósablont igényelhet a
szavazóhelyiségben vagy a mozgóurnás szavazás során a választójoga gyakorlásához. Az
erre irányuló kérelmet legkésőbb 2019. október 4-én 16:00 óráig be kell nyújtani.
.
A kérelmek benyújthatók személyesen a helyi választási irodában, továbbá levélben és a
választások hivatalos honlapján is. A www.valasztas.hu honlapon a kérelmek benyújthatók
elektronikus azonosítás nélkül, valamint elektronikus azonosítást követően (ügyfélkapun
keresztül) is. A kérelmek benyújtására szolgáló formanyomtatványok megtalálhatók a
www.valasztas.hu oldalon.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán a külképviseleteken történő szavazásra nincs lehetőség.
Dr. Horváthné dr. Barta Edit
HVI vezető

