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TÁJÉKOZTATÁS 

 

A Köztársasági Elnök Úr 2019. október 13-ra kitűzte a helyi önkormányzati választásokat 

és megjelent a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára 

kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. 

(VII.29.)IM rendelet, amely szerint az alábbi határidőkről tájékoztatom az érdekelteket: 

 

1. Választási bizottságok: 

  

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

választja meg a képviselő-testület. 

A szavazatszámláló bizottsági teendőket is ellátó helyi választási bizottságok megbízott 

(delegált) tagjait legkésőbb 2019. október 04-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.  

  

2. Névjegyzék: 

  

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 07-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel a 

Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-ig értesítő megküldésével tájékoztatja, amelyet 

a választópolgár értesítési címére ennek hiányában a lakcímére küld meg közvetlenül. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-

án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel 

rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. 

Átjelentkezni az állandó lakóhely településéről kizárólag a fenti feltételeknek megfelelő 

tartózkodási hely településére lehet. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. 

október 09-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához. 

  

3. Jelölt és lista állítás: 

  

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. 

Egyéni listás (képviselő) valamint a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások 

számát a helyi választási iroda vezetője 2019. augusztus 08-án állapítja meg, amelyet a 

település hirdetőtábláján és a simonfaihivatal.hu honlapon is közzétesz. 

Egyéni listás (képviselő) és a polgármester jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 09-én 16.00 

óráig kell bejelenteni. 

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

  

4. 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. 
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5. Szavazás előkészítése: 

  

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

sor. 

  

6. Szavazás: 

  

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

  

 

 

Simonfa, 2019. augusztus 6. 

 

Dr. Horváth László címzetes főjegyző  

  HVI vezető 

  

 

 


