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Tájékoztató	a	2019.	évi	helyi	és	nemzetiségi	önkormányzati	

választásokról	

(Választópolgár)	

A	Szentlőrinci	Választás	Hivatal	Vezetője	a	2019.	évi	önkormányzati	választások	kapcsán	
az	alábbiakról	tájékoztatja	a	Tisztelet	Vállasztó	Polgárokat!	

A	 helyi	 önkormányzati	 képviselők	 és	 polgármesterek	 általános	 választását	 a	 helyi	
önkormányzati	képviselők	és	polgármesterek	előző	általános	választását	(2014)	követő	
ötödik	 év	 októberében	 kell	 megtartani.	 Azaz	 a	 választásra	 2019	 októberében	 fog	 sor	
kerülni.	

A	választást	úgy	kell	kitűzni,	hogy	a	magyarországi	szavazás	napja	a	kitűzés	napját	követő	
hetvenedik	és	kilencvenedik	nap	közé	essen.	

A	települési	önkormányzat	képviselő‐testülete	és	a	megyei	közgyűlés	tagjainak	számát	a	
helyi	önkormányzati	képviselők	és	polgármesterek	általános	választása	évének	január	1‐
jei	lakosságszáma	alapján	kell	meghatározni.	

Baranya	 Csonkamindszent	 Község 10e,	vagy	az	alatti	
település	

171

Baranya	 Helesfa	 Község 10e,	vagy	az	alatti	
település	

481

Baranya	 Hetvehely	 Község 10e,	vagy	az	alatti	
település	

470

Baranya	 Kacsóta	 Község 10e,	vagy	az	alatti	
település	

283

Baranya	 Okorvölgy	 Község 10e,	vagy	az	alatti	
település	

77

Baranya	 Szentkatalin	 Község 10e,	vagy	az	alatti	
település	

112

Baranya Szentlőrinc Város 10e, vagy az 
alatti település

6485

Forrás:	https://www.valasztas.hu		

A	10	000	vagy	ennél	kevesebb	lakosú	település	–	egyéni	listás	választási	rendszerben	–	
egy	választókerületet	alkot,	amelyben	a	képviselők	száma:	

a) 100	lakosig	2	fő,	
b) 1000	lakosig	4	fő,	
c) 5000	lakosig	6	fő,	
d) 10	000	lakosig	8	fő.	
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A	 megyei	 önkormányzati	 képviselőket	 a	 választópolgárok	 megyei	 listán	 választják.	 A	
választás	tekintetében	minden	megye	egy	választókerületet	alkot,	melynek	nem	része	a	
megyei	jogú	város,	valamint	a	főváros.	

A	megyei	közgyűlés	tagjainak	számát	a	megye	lakosságszáma	alapján	kell	meghatározni	
úgy,	hogy	

a) 400	 000	 lakosig	 minden	 20	 000	 lakos	 után	 1	 képviselő,	 de	 legkevesebb	 15	
képviselő,	

b) 700	000	lakosig	20	képviselő,	és	a	400	000‐t	meghaladó	minden	további	30	000	
lakos	után	1	képviselő,	

c) 700	000	lakos	fölött	30	képviselő,	és	a	700	000‐t	meghaladó	minden	további	40	
000	lakos	után	1	képviselő	

választható.	

A	nemzetiségi	önkormányzati	képviselők	általános	választását	a	Nemzeti	Választási	
Bizottság	legkésőbb	a	szavazás	napja	előtti	hetvenötödik	napon,	a	helyi	önkormányzati	
képviselők	és	polgármesterek	általános	választásának	napjára	tűzi	ki.	

A	 települési	 nemzetiségi	 önkormányzati	 képviselők	 választását	 ki	 kell	 tűzni,	 ha	 a	
településen	 az	 adott	 nemzetiséghez	 tartozó	 személyek	 száma	 ‐	 a	 legutolsó	
népszámlálásnak	 az	 adott	 nemzetiséghez	 tartozásra	 vonatkozó	 kérdéseire	 nyújtott	
adatszolgáltatás	nemzetiségenként	összesített	adatai	szerint	‐	a	huszonöt	főt	eléri.	

Ezeknek	 a	 településeknek	 száma	 2014.	 év	 óta	 nem	 változott,	 2014.	 évi	 adatokat	 a	
128/2014.	NVB‐határozat	melléklete	tartalmazza.	

Az	önkormányzati	képviselők	és	polgármesterek	általános	választásán,	valamint	a	
helyi	 népszavazáson	 választójoggal	 rendelkezik	 minden,	 Magyarország	 területén	
lakóhellyel	 rendelkező	 nagykorú	 magyar	 és	 európai	 uniós	 állampolgár,	 továbbá	 aktív	
választójoga	 van	 a	 menekültként,	 bevándoroltként	 vagy	 letelepedettként	 elismert	
nagykorú	személyeknek	is.	

Nem	 választhat	 és	 nem	 választható	(azaz	 nem	 rendelkezik	 sem	 aktív,	 sem	 passzív	
választójoggal)	az,	

 aki	közügyektől	eltiltás	hatálya	alatt	áll,	
 akit	 a	 bíróság	 kizárt	 a	 választójogból,	mert	 a	 választójog	 gyakorlásához	 szükséges	

belátási	képessége		
o pszichés	állapota,	szellemi	fogyatkozása	vagy	szenvedélybetegsége	miatt	tartósan	

vagy	időszakonként	visszatérően	nagymértékben	csökkent,	vagy	
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o pszichés	 állapota	 vagy	 szellemi	 fogyatkozása	 miatt	 tartósan	 teljes	 mértékben	
hiányzik.	

Szavazati	 joggal	ugyan	rendelkezik,	ám	nem	választható,	 aki	 jogerős	 ítélet	 alapján	
szabadságvesztés	büntetését	tölti	(feltéve,	hogy	nincs	eltiltva	a	közügyek	gyakorlásától)	
vagy	büntetőeljárásban	elrendelt	intézeti	kényszergyógykezelés	alatt	áll.	

Minden	szavazásra	 jogosult	választópolgár	automatikusan	 felkerül	a	 lakóhelye	szerinti	
település	 szavazóköri	 névjegyzékre.	 Az	 a	 választópolgár,	 aki	 a	 választás	 kitűzése	 előtt	
legalább	 30	 nappal	 tartózkodási	 helyet	 létesített	 (és	 annak	 érvényessége	 a	 szavazás	
napjáig	 folyamatosan	 fennáll),	 átjelentkezéssel	 tartózkodási	 helyén	 szavazhat.	
Amennyiben	a	választópolgár	átjelentkezéssel	szavaz	(és	bejelentett	lakcímeiben	változás	
nem	 történik),	 a	 következő	 önkormányzati	 választásig	 a	 tartózkodási	 helye	 szerinti	
névjegyzékben	szerepel	majd.	 (Vagyis	kizárólag	a	 tartózkodási	helyén	kitűzésre	kerülő	
időközi	önkormányzati	képviselő	vagy	polgármester	választáson	vehet	részt.)	

A	nemzetiségi	 önkormányzati	képviselők	 általános	 választásán	választóként	 részt	
vehet	 az	 önkormányzati	 választásokon	 választójoggal	 rendelkező	 minden	 nagykorú	
magyar	 állampolgár,	 amennyiben	 a	 választást	 megelőzően	 nemzetiségi	
választópolgárként	 regisztráltatta	 magát	 (felvetette	 magát	 az	 adott	 nemzetiség	
névjegyzékébe).	
Nem	 választhat	 és	 nem	 választható	(azaz	 nem	 rendelkezik	 sem	 aktív,	 sem	 passzív	
választójoggal)	az,	

 aki	közügyektől	eltiltás	hatálya	alatt	áll,	
 akit	 a	 bíróság	 kizárt	 a	 választójogból,	mert	 a	 választójog	 gyakorlásához	 szükséges	

belátási	képessége		
o pszichés	állapota,	szellemi	fogyatkozása	vagy	szenvedélybetegsége	miatt	tartósan	

vagy	időszakonként	visszatérően	nagymértékben	csökkent,	vagy	
o pszichés	 állapota	 vagy	 szellemi	 fogyatkozása	 miatt	 tartósan	 teljes	 mértékben	

hiányzik.	

Szavazati	 joggal	ugyan	rendelkezik,	ám	nem	választható,	 aki	 jogerős	 ítélet	 alapján	
szabadságvesztés	büntetését	tölti	(feltéve,	hogy	nincs	eltiltva	a	közügyek	gyakorlásától)	
vagy	 büntetőeljárásban	 elrendelt	 intézeti	 kényszergyógykezelés	 alatt	 áll.	 E	
választástípusban	 nem	 választhat	 továbbá	 a	 magyarországi	 lakóhellyel	 rendelkező	
európai	 uniós	 állampolgár,	 valamint	 a	 menekültként,	 bevándoroltként	 vagy	
letelepedettként	elismert	nagykorú	személy.	

Szavazás	 a	 bejelentett	 tartózkodási	 helyen:	 az	 önkormányzati	 választásokon	 a	
tartózkodási	helyén	is	szavazhat,	amennyiben	azt	a	választás	kitűzését	legalább	30	nappal	
megelőzően	bejelentette	és	a	választás	napján	még	érvényes.	Erre	vonatkozó	kérelmét	
benyújthatja	online	és	papír	alapon.	
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Vonatkozó	jogszabályok	
	
Magyarország	Alaptörvénye	
2013.	évi	XXXVI.	törvény	a	választási	eljárásról	
2011.	évi	CLXXXIX.	törvény	Magyarország	helyi	önkormányzatairól	
2011.	évi	CLXXIX.	törvény	a	nemzetiségek	jogairól	
2010.	évi	L.	törvény	a	helyi	önkormányzati	képviselők	és	polgármesterek	választásáról	

Szentlőrinc,	2019.	július	1.	

	 	 	 	 	 	 Dr.	Tóth	Sándor	HVI	Vezető	sk.	

	
	
	
	

	


