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TÁJÉKOZTATÁS 

 

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatával a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára – a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára - tűzte ki. A választás 

eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról a 21/2019.(VII.31.)IM rendelet 

rendelkezik, amely szerint az alábbi határidőkről tájékoztatom az érdekelteket: 

 

 

Választási bizottságok: 

  

A Helyi Választási Bizottságok tagjait legkésőbb 2019. szeptember 01-én 16.00 óráig 

választja meg a képviselő-testület. 

Az azon nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési önkormányzati 

választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat meg. A 

megfigyelőt 2019. október 4-én 16.oo óráig lehet bejelenteni. 

 

Névjegyzék: 

  

A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki 2019. szeptember 27. 16.oo 

óráig kérelmét benyújtja. 

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a 

Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 

vételről. 

Jelöltállítás: 

  

A helyi választási iroda legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként 

indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. 

A jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 09-én 16.00 óráig kell bejelenteni. 

A jelölt 2019. október 12-én 16.00 óráig mondhat le a jelölésről. 

 

Választási kampány: 

  

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart. 

2019. október 13-án (a szavazás napján) nem folytatható kampány tevékenység a 

szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, ettől 150 

méteres távolságon belül közterületen. Ezen a napon választási gyűlés nem tartható, politikai 

reklámot nem lehet közzétenni. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében 

elhelyezték 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. 

  

Szavazás előkészítése: 

  

A jelöltek szavazólapi sorrendjének sorsolására 2019. szeptember 09-én 16.00 óra után kerül 

sor. 

  

Szavazás: 
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Szavazni 2019. október 13-án 06.00 órától 19.00 óráig lehet.   

  

 

Azon településeket, ahol nemzetiségi választás tartható, a 183/2019.NVB. határozat 1-13. 

mellékleteinek I. pontjai tartalmazzák. 

 

 

Simonfa, 2019. augusztus 6. 

 

Dr. Horváth László címzetes főjegyző  

  HVI vezető 

  

 

 


