
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019. 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek általános választását. 

A választópolgárok a választói névjegyzékbe vételükről 2019. augusztus 23-ig kapnak 

értesítést. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölt minden nagykorú 

magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel 

rendelkező nagykorú állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben szerepel. A 10.000 vagy 

ennél kevesebb lakosú településen a képviselők választása ún. egyéni listás választási 

rendszerben történik. Ebben a választástípusban a település egésze alkot egy választókerületet. 

A képviselők száma a lakosságszám arányában változik, Gyenesdiáson 6 fő. 

 

JELÖLÉS: Képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-

a jelöltnek ajánlott, Gyenesdiáson 34 fő. A helyi választási  

Polgármester-jelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 

legalább 3%-a jelöltnek ajánlott, Gyenesdiáson 102 fő. 

AJÁNLÁS: Jelöltet ajánlani csak a helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott 

ajánlóíven lehet. 

AJÁNLÓÍVEK IGÉNYLÉSE: Ajánlóívet a független jelöltként indulni kívánó 

választópolgár, illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet igényelhet. Az igény 

bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amely a helyi választási irodában 

igényelhető (vagy letölthető: www.gyenesdias.hu/onkormanyzati_valasztasok_2019). 

AJÁNLÓÍVEK ÁTVÉTELE: A helyi választási iroda legkorábban 2019. augusztus 24-én 

(szombaton) 8.00-16.00 között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek. Ezt 

követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség. 

Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos! 

AJÁNLÁSOK GYŰJTÉSE: Polgármester vagy képviselőjelöltet ajánlani ajánlóíven lehet 

2019. szeptember 9-ig. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a 

választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó 

választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló 

választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy 

választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.  

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni 

szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel: 

Nem gyűjthető ajánlás: 

- az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, 

illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége 

teljesítése közben, 

- a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban 

levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben, 

- tömegközlekedési eszközön, 

- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében, 

- felsőoktatási és köznevelési intézményben, 

- egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint 

http://www.gyenesdias.hu/onkormanyzati_valasztasok_2019


- a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva 

álló magánterületen. 

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást 

adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak 

ígéretét. Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen. A leadott ajánlásokat  

JELÖLT BEJELENTÉSE: A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. A független 

jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő 

szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának 

legkésőbb 2019. szeptember 9. 16.00 óráig. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, 

legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. (Az ívek visszaszolgáltatására 

vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási 

bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.)  Az ajánlóívek szakaszos leadására nincs 

lehetőség. A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a 

jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát. Az egyéni listás jelölt bejelentésére az E2 

jelű formanyomtatvány szolgál, amely a helyi választási irodában igényelhető (vagy letölthető: 

www.gyenesdias.hu/onkormanyzati_valasztasok_2019). 

AJÁNLÁSOK ELLENŐRZÉSE: A leadott ajánlásokat a helyi választási iroda ellenőrzi 3 

napon belül. 

JELÖLT NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE: Amennyiben a bejelentés a jogszabályi 

feltételeknek megfelel, a jelöltet – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – a helyi 

választási bizottság nyilvántartásba veszi.  

 

További információért forduljanak bizalommal a Helyi Választási Irodához személyesen vagy 

telefonon (312-737). 
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