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KÖZLEMÉNYE 

 
 
 
A Köztársasági Elnök a 308/2019. (VII.26.) számú határozatában a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásának időpontját 2019. október 13. napjára tűzte ki. 
 
Minden nagykorú magyar állampolgárnak, továbbá az Európai Unió más tagállamának 
magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen, 
továbbá a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert 
minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán választó legyen. 

Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási 
képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 
- a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat,  
- nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy 

büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. 
 
 

Névjegyzék és értesítő 
 
Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti 
település szavazóköri névjegyzékre. A névjegyzékbe történt felvételről szóló értesítőket 
2019. augusztus 23-ig postai úton küldi meg a Nemzeti Választási Iroda azon 
választópolgárok részére, akik 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben 
szerepelnek. Azon választópolgárok, akik augusztus 7-ét követően kerülnek felvételre a 
település valamely szavazókörének névjegyzékébe, a Helyi Választási Irodától kapnak 
értesítést a névjegyzékbe vételről. Az értesítő felvilágosítást tartalmaz a szavazás 
időpontjáról, a szavazóhelyiség címéről és a választással kapcsolatos egyéb tudnivalókról. 
Amennyiben a választópolgár nem kapja meg az értesítőt, az megsemmisül vagy elvész – a 
Helyi Választási Irodától új értesítőt igényelhet. 
 

 
Mozgóurna igénylés 

 
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzéken szerepel, de egészségi állapota, vagy 
fogyatékossága miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát kérhet. A 
mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Irodához levélben vagy elektronikus 
azonosítás nélkül elektronikus úton (www.valasztas.hu honlapon) október 9-én 16.00 óráig, 
személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 
óráig, illetve 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus 
úton legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig lehet benyújtani. 
Az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással 
nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, 2019. október 13-án 
legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani.  
 



Átjelentkezés 
 
Abban az esetben, ha a választópolgár a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem bejelentett 
tartózkodási helyén kíván szavazni, a lakóhely szerint illetékes Helyi Választási Iroda 
vezetőjéhez nyújthat be kérelmet, melynek segítségével átjelentkezéssel azon a településen 
szavazhat, ahol tartózkodási helyet létesített.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy az átjelentkezésre irányuló kérelmet csak az a választópolgár 
nyújthatja be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 
2019. június 26-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-
áig tart.  
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási irodához. 
Az átjelentkező választópolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli 
elektronikus benyújtás (www.valasztas.hu honlapon) esetén 2019. október 9-én 16.00 óráig, 
személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén 2019. október 
11-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. 
 
 

A helyi önkormányzati képviselők jelölése és választása 
 

 
A helyi önkormányzati képviselőket a település választópolgárai un. egyéni listás választási 
rendszerben választják meg.  
A szavazáskor a szavazólapon az összes jelölt a Helyi Választási Bizottság sorsolása szerinti 
sorrendben szerepel, és a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a 
településen megválasztható képviselők száma. A választópolgár szavazata akkor is érvényes, 
ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. 
A településünkön megválasztható képviselők száma: 6 fő. 
Képviselőjelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Egyéni listás képviselőjelölt az lesz, akit a 
település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Császártöltésen a jelöléshez 
szükséges ajánlások száma 20 db. A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a Helyi 
Választási Bizottságnál. 
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb 
érvényes szavazatot kapják.  
 
 

Polgármester jelölése és választása 
 
 
Polgármester-jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.  Polgármester-jelölt az lesz, akit a település 
választópolgárainak 3%-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások száma: 59 db. 
Érvényesen csak egy jelöltre lehet szavazni! Az a jelölt lesz a település polgármestere, aki a 
legtöbb érvényes szavazatot kapja. 
 
 

Ajánlás 
 
 
A választásra jelöltet, listát 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 2019 augusztus 
24. napjától.   



Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal 
rendelkezik. Az egyéni listás képviselőjelöltet valamint a polgármester-jelöltet legkésőbb 
2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottságnál kell bejelenteni. 
 

 
Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 

 
 
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a település egy 
választókerületet alkot. Megválasztható települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 
száma: 5 fő. A választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel.  
 
A nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt a magyar állampolgárt, aki 
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal 

rendelkezik, 
b) a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott (bolgár, 

görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, 
ukrán) nemzetiséghez tartozik, és 

c) e nemzetiséghez tartozását a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvényben meghatározott tartalommal és a választási eljárásról szóló törvényben 
meghatározott eljárási rendben megvallja.  

 
A választópolgár 

d)a lakóhelye szerinti településen vagy 
e) a választás kitűzését megelőző harmincadik napig (2019. június 26-ig) bejelentett 

tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben.  
 
A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha 
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható, 
b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az 

azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, 
továbbá 

c) nyilatkozatot tesz arról, hogy 
ca) a nemzetiség képviseletét vállalja, 
cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. 
 

Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet.  
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. (Az ezt követően benyújtott kérelmet a helyi 
választási iroda szintén átvezeti a központi névjegyzéken, de nemzetiségi választópolgárként 
csak a következő nemzetiségi választáson fog tudni szavazni.) Amennyiben a választópolgár a 
korábbi választások alkalmával kérte a nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba 
vételét, azt nem kell megismételni. 
 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségi nyilvántartásba vételre 
vonatkozó kérelmét személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy 
ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon nyújthatja be a Helyi 
Választási Irodához. 
 
 



A választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. A települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselő jelöléséhez településünk vonatkozásában 26 választópolgár ajánlása szükséges. 
A választásra jelöltet, listát ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóív a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelhető 2019. 
augusztus 24. napjától.   
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal 
rendelkezik. A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-
én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottságnál kell bejelenteni. 
 

 
Szavazókörök 

 
 
A választási körzetek területi megoszlása az alábbiak szerint alakul: 
 
 

1. számú szavazókör: Teleház, Kossuth L. u. 167. 
Arany János utca, Főkáptalan utca, Keceli u. 17-76/A., Kossuth Lajos utca,  

           Tavasz utca, Terv utca,  
2. számú szavazókör: Orvosi Rendelő, Keceli u. 5. 

Ady Endre utca, Állami Gazdasági tanyák, Bajai utca, Bajcsy-Zs. utca, Bajtárs
  utca, Csalai és Polgárdi tanya, Gőzmalom utca, Keceli utca 2-16.,   
            Keceli u. 77-115., Keceli úti tanyák, Kiscsala tanya, Középcsala tanya,   
            Nagycsala tanya, Zsombostó tanya 
3. számú szavazókör: Közösségek Háza, Kossuth L. u. 170. 

Akácfa utca, Bem József utca, Dózsa György utca, Gábor Áron utca, Hősök 
            tere, Ifjúság utca, József Attila utca, Munkácsy Mihály utca, Petőfi Sándor  
            utca, Rákóczi Ferenc utca, Rózsa utca, Sport tér, Szabadság tér, Zöldfa utca 

 
 
Nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár a nemzetiségi jelöltekre a polgármesterek 
és a helyi önkormányzati képviselők választásával megegyező szavazókörben szavazhat! 
(Nincs külön szavazókör!) 
 
Választópolgáronként az aktuális szavazóköri címet a választók névjegyzékbe történő 
felvételéről szóló ÉRTESÍTŐ tartalmazza. 
 
Azon választópolgárok, akik csak településszintű lakcímmel rendelkeznek szavazataikat 
kizárólag az 1. számú szavazókörben (TELEHÁZ, Kossuth L. u. 167.) adhatják le. 
 
A Helyi Választási Iroda valamint a Helyi választási Bizottság a Polgármesteri Hivatal 
épületében, Császártöltés, Keceli u. 107. szám alatt működik. 
 
Szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen a következő 
érvényes igazolványok bemutatásával lehet: 

a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (régi típusú személyi 
igazolvány), vagy 

b) lakcímigazolvány és kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 
2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői engedély. 

 
 

 



 
 

Választási szervek 
 

 
A települési önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választáson működő választási 
szervek:  

- helyi választási bizottság,  
- szavazatszámláló bizottságok,  
- helyi választási iroda. 
 

A Helyi Választási Iroda  
címe: 6239 Császártöltés, Keceli u. 107. Polgármesteri Hivatal  
vezetője: Hábermayer Viktória jegyző 

 
A Helyi Választási Bizottság tagjait Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2019. szeptember 1-én 16.00 óráig választja meg. 
A Helyi Választási Bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a 
szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél legkésőbb 
2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. 
  
Az önkormányzati választás egyfordulós. A 2019. október 13-ai választás a település életének 
meghatározó és fontos eseménye, ezért arra kérem a választásra jogosult császártöltésieket, 
hogy a választás napján minél többen éljenek választójogukkal. 
A helyi jelölések alakulásáról folyamatos tájékoztatást a Választási Irodán kívül a 
www.valasztas.hu internetes honlap nyújt. 
 
 

Hábermayer Viktória 
jegyző 

     Helyi Választási Iroda vezetője 
 
 
 
 
 


