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TÁJÉKOZTATÓ
a jelöltekről és az érvényesen leadható szavazatok számáról
- MekényesA köztársasági elnök 2019. október 13. napjára,
vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati általános
választásokat.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény előírásai szerint a Helyi Választási Bizottság a
határidőben bejelentett, megfelelő számú ajánlásokkal
rendelkező jelölteket nyilvántartásba vette, és a jelöltek szavazólapokon való megjelenésének
sorrendjét 2019. szeptember 9.-én kisorsolta. A jelöltek a szavazólapokon a sorsolási sorrend
szerint jelennek meg.

A 2019. október 13. napjára kitűzött választások mekényesi jelöltjei a
szavazólapokon való megjelenés - Helyi Választási Bizottság által sorsolt sorrendjében:
POLGÁRMESTER JELÖLT
1.

Schild Róbert

független

EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ JELÖLTEK
1.

Rinkens Astrid Dorothea

független

2.

Schild János Róbertné

független

3.

Zámbó László

független

4.

Jójárt Endréné

független

5.

Hős-Nagyné László-Legedi Adél

független

6.

Siska-Laufer Kitti

független

7.

Vaskó Lajosné

független

8.

Siska Zoltán

független

9.

Danajlovits Kamilla

független

10. László-Legedi Jánosné

független

11. Schild János Róbert

független

Az érvényesen leadható szavazatok száma
 A polgármester-választáson érvényesen legfeljebb 1 jelöltre lehet szavazni.
 A megválasztható képviselők száma Mekényesen 4, ezért a települési önkormányzati
képviselők választásán érvényesen legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni az egyéni listás
képviselő-jelöltek közül. A szavazólap érvénytelen, ha egyetlen körben sincs X vagy + jel,
vagy több, mint 4 körben is van, ezért érvényesen szavazni 4 jelöltnél kevesebb jelöltre is
lehet!
 A megyei önkormányzati választáson (a megyei közgyűlés tagjaira) érvényesen
legfeljebb 1 listára lehet szavazni.
 Mekényes községben települési nemzetiségi önkormányzati választást nem írtak ki. A
nemzetiséghez tartozók csak a nemzetiségük szerinti területi és országos listára
szavazhatnak:
 A területi német nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen
legfeljebb 1 listára lehet szavazni.
 Az országos német nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen
legfeljebb 1 listára lehet szavazni.
 A területi roma nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen
legfeljebb 1 listára lehet szavazni.
 Az országos roma nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen
legfeljebb 1 listára lehet szavazni.
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TÁJÉKOZTATÓ
Hol és hogyan lehet szavazni
a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati
választásokon?
MEKÉNYES
A 2019. október 13-i választásokon Mekényesen az alábbi szavazóhelyiség működik:

 Mekényes 001. szavazókör:
Mekényes, Fő utca 115..
Teleház / Könyvtár
A korábbi helyi önkormányzati választásokkal ellentétben, most nem lesz külön
nemzetiségi szavazókör, ezért a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok a
nemzetiségi szavazatukat is abban a szavazókörben tudják leadni, amelyikbe a lakcímük szerint
tartoznak.
Az augusztusban kiküldött értesítő levél minden választópolgár esetén tartalmazza,
hogy melyik szavazókörbe tartozik.
Aki nem biztos abban, hogy melyik szavazókörbe tartozik és hol tud szavazni, a Helyi Választási
Irodától tájékoztatást kérhet. Az értesítő levelet a szavazásra nem kell elvinni.
A nemzetiségi névjegyzékeken azok a választópolgárok szerepelnek, akik valamely
nemzetiséghez tartozónak vallották magukat és kérték, hogy nemzetiséghez tartozásukat a Helyi
Választási Iroda a központi névjegyzékbe jegyezze be.

Az október 13-i nemzetiségi választásokra érvényesen regisztrálni 2019. szeptember 27. napjáig
lehetett, azonban 2019. október 11. napjáig lehetőség van arra, hogy aki mégsem szeretne szerepelni
a nemzetiségi névjegyzéken, töröltesse a regisztrációját.
Aki nem biztos abban, hogy van-e érvényesen regisztrálva a központi névjegyzéken valamely
nemzetiséghez tartozó választópolgárként, a Helyi Választási Irodától tájékoztatást kérhet.
A szavazókör esetén biztosított az akadálymentesített megközelítés, de aki mozgásában
korlátozott, vagy egészségi állapota vagy fogva tartása miatt nem tud eljutni a szavazóhelyiségbe,
mozgóurnát is kérhet.
A mozgóurnát a választópolgár kérheti
–

a lakcímére vagy a lakóhelye szerinti szavazókör területén található egyéb címre,

–

a tartózkodási helyére vagy a tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található

egyéb címre (október 9-ig átjelentkezés nélkül is, október 9-ét követően csak akkor, ha korábban
átjelentkezett).
Helyi önkormányzati választások esetén nincs lehetőség külképviseleten szavazásra, a
választópolgárok az érvényes magyarországi lakóhelyük szerinti szavazókörben szavazhatnak.
Azok a választópolgárok, akik 2019. június 26. napja előtt létesítettek tartózkodási
helyet valamely magyaroszági településen és a tartózkodási helyük 2019. okótber 13. napján is
érvényes, átjelentkezési kérelem benyújtásával kérhetik felvételüket a tartózkodási helyük
szerinti település szavazóköri névjegyzékébe. Ekkor nem a lakóhelyük, hanem a tartózkodási
helyük szerinti település jelöltjeire és ottani megyei önkormányzati listára szavazhatnak.
Amennyiben nemzetiségi választópolgárok is, akkor a nemzetiségi választójogukat akkor tudják
gyakorolni, ha a tartózkodási helyük szerinti településen – ahová átjelentkeztek - lesz nemzetiségi
választás.
A választópolgárok által benyújtható kérelmek benyújtásának módjáról és határidejéről a
következő táblázat nyújt tájékoztatást:

A választópolgárok által benyújtható kérelmek,
a kapcsolódó határidők és a benyújtás módja
Papír alapon

Elektronikus úton
Levélben

(Postai úton, vagy HVI-hez beküldve bármilyen
módon.)
Személyesen

vagy

Ügyfélkapun keresztül
elektronikus
azonosítással
www.valasztas.hu
vagy
www.magyarorszag.hu

Meghatalmazott útján
(Meghatalmazás esetén a meghatalmazott írja alá a
kérelmet és csatolni kell a közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba -azaz 2 tanú
aláírásával - foglalt meghatalmazást is!)
bármikor,
de a 2019. október 13-i választásokra kiterjedően legkésőbb:
2019. szeptember 27. péntek 16 óráig

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel

Ügyfélkapus
azonosítás nélkül
www.valasztas.hu

bármikor,
de a 2019. október 13-i választásokra kiterjedően legkésőbb:
2019. október 11. péntek 16 óráig

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel törlése

bármikor,
de akadálymentes szavazókörbe sorolási kérelem határideje: 2019. október 9. szerda 16 óra

Fogyatékossággal élő választópolgár segítése

bármikor

Személyes adatok kiadásának megtiltása
Átjelentkezés tartózkodási helyre
(Csak akkor lehetséges, ha tartózkodási hely 2019. június 26. napja előtt
létesült és érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart!)
Átjelentkezés visszavonása

2019. október 11. péntek 16
óráig

2019. október 9. szerda 16 óráig

2019. október 11. péntek
16 óráig

2019. október 9. szerda
16 óráig

2019. október 11. péntek 16
óra

2019. október 9. szerda 16 óráig

2019. október 11. péntek
16 óra

2019. október 9. szerda
16 óráig

--

2019. október 13-án reggel 6 órától 12 óráig

2019. október 11-én 16
órát követően 2019.
október 13-án 12 óráig

--

(Ha a tartózkodási helyét a választópolgár legkésőbb 2019. október 11én megszünteti, az állandó lakóhelye szerinti szavazókörbe – külön
kérelem nélkül - visszakerül.)
Mozgóurna iránti kérelem, a már elbírált kérelem módosítása és
visszavonása
>> Helyi Választási Irodához benyújtva
Mozgóurna iránti kérelem és a kérelem módosítása
>> a szavazókör Szavazatszámláló Bizottságához benyújtva
(Visszavonni, módosítani csak akkor lehet a kérelmet, ha a Bizottság
még nem bírálta el!)
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TÁJÉKOZTATÓ
A szavazás napjára vonatkozó
kampánytevékenységgel kapcsolatos szabályokról
A kampányidőszak 2019. augusztus 24. napjától 2019. október 13-án 19 óráig tart.
Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani, ugyanakkor a szavazás napján, október
13-án választási gyűlés nem tartható.
A szavazás napján, október 13-án politikai reklámot médiaszolgáltatásban nem
lehet közzétenni.
A választási eljárási törvény 143. § - a szerint a szavazóhelyiséget magába foglaló
épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres
távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem
folytatható.
A relatív területi kampánytilalom az aktív kampánytevékenység folytatására vonatkozik,
melynek alapján a közterületen a szavazás napját megelőző napokon jogszerűen elhelyezett
plakátokat nem kell leszedni.
A Ve. 143. §-ában foglalt relatív területi kampánytilalom sérelmét valósítja meg, ha
valamely jelölt vagy jelölő szervezet népszerűsítése érdekében bárki olyan tevékenységet
folytat, mely miatt a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteren belül, illetve magában a
szavazóhelyiségben a választói akarat befolyásolására alkalmas tartalom hallható vagy látható.
A jogsértés ténye akkor is megvalósul, ha a berendezés vagy jármű, melyből a választói akarat
befolyásolására alkalmas tartalmat sugározzák vagy vetítik, a szavazóhelyiséget magába
foglaló épület bejáratától számított 150 méteren kívül helyezkedik el.
Az exit poll közvélemény-kutatás eredménye a szavazás befejezését követően, azaz
október 13-án 19.00 óra után hozható nyilvánosságra.
Mágocs, 2019. október 2.
Helyi Választási Iroda
Mágocs

Helyi Választási Iroda

7342 Mágocs, Szabadság utca 39.; Pf: 3.
Tel: 72/451-110; 20/582-9233; fax: 72/560-019
E-mail: jegyzo@magocs.hu

TÁJÉKOZTATÓ
a Helyi Választási Bizottság feladatairól és szavazásnapi
elérhetőségéről
Mekényes
A Helyi Választási Bizottság választás lebonyolításával és a választásnapi eseményekkel
kapcsolatos feladatai a következők:
 dönt az egyéni listás választással, valamint a polgármester-választással kapcsolatos
kifogásról,
 dönt a települési nemzetiségi önkormányzati választással kapcsolatos kifogásról,
 dönt az SZSZB tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a
szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,
 megsemmisíti a szavazás eredményét, ha olyan törvénysértést állapít meg, amely azt
érdemben befolyásolta,
 megállapítja és közzéteszi az egyéni listás választás, valamint a polgármester-választás
eredményét,
 megállapítja és közzéteszi a települési nemzetiségi önkormányzati választás
eredményét, valamint
 megállapítja a területi és országos nemzetiségi választás települési részeredményét
azon nemzetiség tekintetében, melynek települési nemzetiségi önkormányzati
választására is sor került,
 kiadja a településen megválasztott képviselőknek és a polgármesternek a
megbízólevelet,
 tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv
döntését.
A Helyi Választási Bizottság tagjai feladatukat 2019. október 13-án
Szavazatszámláló Bizottságként is ellátják a Mekényes, Fő utca 115. szám alatti
szavazóhelyiségben.
A Helyi Választási Bizottság összetétele:
Deák Ferenc elnök
Varga Károly elnökhelyettes
Bátai Éva bizottsági tag
Major Lajosné bizottsági tag
Szabóné Orsós Júlia bizottsági tag

A választásokkal kapcsolatosan információk találhatók a www.valasztas.hu és a
www.magocs.hu oldalon, valamint tájékoztatás kérhető:
HVI vezető:

Helyi Választási Iroda Mágocs

 7342 Mágocs, Szabadság utca 39.
 72/451-110; 20/582-9233;
 72/560-019

dr. Morvay Klaudia jegyző
 06 20/582-9233
 jegyzo@magocs.hu
HVI vezető – helyettes:
Jónás István aljegyző
 06 20/267-9658
 igazgatas@magocs.hu
HVI- tag:
Lindauer-Bakó Bernadett
 06 20/563-9198
 igazgatas@magocs.hu
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TÁJÉKOZTATÓ
a szavazás menetéről
Mekényes
A szavazóhelyiségek 2019. október 13-án vasárnap, reggel 6 órától este 19 óráig
tartanak nyitva. Azok a választópolgárok, akik este 19 órakor még sorban állnak, még
szavazhatnak, akik viszont 19 órát követően érkeznek, már nem.
A nemzetiségi önkormányzati választásra idén nincs külön szavazókör. Azért, hogy a helyi
önkormányzati választás és a nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapjai és a szavazás
menete mindenki számára áttekinthető és egyértelmű legyen, a Szavazatszámláló Bizottságok
először a helyi önkormányzati választás fehér szavazólapjait, majd a nemzetiségi választás zöld
szavazólapjait adják át a választópolgároknak az alábbiak szerint:
1.) A szavazóhelyiségben a Szavazatszámláló Bizottság
tagjai előtt minden választópolgárnak igazolnia kell
magát: érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy
jogosítvánnyal, valamint be kell mutatni a lakcímkártyát
(ha nem a személyi igazolvány tartalmazza a lakcímét.)
Ha a választás napján már nem érvényes a személyi igazolványa, útlevele, vagy jogosítványa,
akkor a sásdi vagy dombóvári Kormányablakban 2019.október 12-én (szombaton) 8-19 óra
között és október 13-án (vasárnap) 7-19 óra között lesz lehetőség a személyazonosító
okmányok kiállítására.
2.) Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság tagjai
lebélyegzik a polgármesteri, települési önkormányzati
képviselői és megyei önkormányzati választás fehér

szavazólapjait, majd a választópolgárnak alá kell írnia a
névjegyzéket. Az aláírás a szavazólapok átvételét igazolja,
ezért aki az aláírást megtagadja, vissza kell utasítani.
A Bizottság a 3 darab fehér szavazólaphoz egy darab fehér
borítékot is ad.
3.) A szavazófülkében, vagy az asztali paraván mögött
töltse ki a szavazólapokat, majd mindhárom szavazólapot
helyezze a fehér borítékba. A fehér borítékot nem kötelező
leragasztani.
Érvényesen szavazni:
 polgármesteri szavazólapon 1 jelöltre
 képviselői szavazólapon legfeljebb 4 jelöltre,
 megyei szavazólapon 1 listára lehet.
4.) Ezt követően a szavazólapokat tartalmazó borítékot
dobja be az urnába. Ha bármilyen okból elrontotta
valamelyik szavazólap kitöltését, egy alkalommal kérhet új
szavazólapot, de csak akkor, ha a rontott szavazólapot még
nem dobta be az urnába.
5.)

Azok

a

választópolgárok,

akik

nemzetiségi

névjegyzéken is szerepelnek, a Szavazatszámláló Bizottság
nemzetiségi választással foglalkozó tagjai előtt is bemutatják
irataikat, átveszik a Bizottság által lebélyegzett, zöld színű,
nemzetiségi szavazólapokat és aláírják a nemzetiségi
névjegyzéket is.
Mekényesen települési nemzetiségi önkormányzati választás
nem lesz, ezért mindenki, aki valamely nemzetiséghez
tartozik és a nemzetiségi névjegyzéken szerepel, az alábbi
szavazólapokat kapja:

1) területi (megyei) nemzetiségi önkormányzati
választás (választópolgár nemzetisége szerint)
2) országos nemzetiségi önkormányzati választás
(választópolgár nemzetisége szerint)
A Bizottság a zöld szavazólapokhoz egy darab zöld borítékot is átad a választópolgárnak.

6.) A szavazófülkében, vagy az asztali paraván mögött töltse ki a nemzetisége szerinti
szavazólapjait, majd mindkét zöld szavazólapot helyezze a zöld borítékba. A zöld borítékot
kötelező leragasztani!
Érvényesen szavazni:
 területi nemzetiségi önkormányzati szavazólapon 1 listára,
 országos nemzetiségi önkormányzati szavazólapon 1 listára lehet.
7.) Ezt követően a szavazólapokat tartalmazó zöld borítékot
dobja be az urnába. Ha bármilyen okból elrontotta
valamelyik szavazólap kitöltését, egy alkalommal kérhet új
szavazólapot, de csak akkor, ha a rontott szavazólapot még
nem dobta be az urnába.
A nemzetiségi szavazatok érvényességének jogszabályban előírt feltétele, hogy a
szavazólapokat a választópolgár lezárt zöld borítékban dobja be az urnába.
Ha az urnában vannak borítékon kívüli zöld szavazólapok, vagy lezáratlan zöld borítékok,
akkor ezek a szavazatok érvénytelen szavazatok lesznek.

Mágocs, 2019. október 2.
Helyi Választási Iroda
Mágocs

