
HIRDETMÉNY 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását a 

Köztársasági Elnök a 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 

2019. október 13-ára tűzte ki. 

 

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását a Nemzeti Választási 

Bizottság a 183/2019. számú NVB határozatában 2019. október 13. napjára tűzte ki.  

 

Sajószentpéter település vonatkozásában a lengyel, a német és a roma nemzetiség tekintetében került 

kitűzésre a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása az alábbi adatok 

megjelölésével: 

 

183/2019. számú NVB határozat 4. számú mellékletében foglaltak szerint: 

I. Lengyel települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 

település Népszámláláskori 

létszám 

A 

választópolgárok 

száma a 

kitűzéskor 

Szükséges 

ajánlások száma 

Megválasztható 

képviselők száma 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Sajószentpéter 62 54 5 3 

 

183/2019. számú NVB határozat 5. számú mellékletében foglaltak szerint: 

I. Német települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 

település Népszámláláskori 

létszám 

A 

választópolgárok 

száma a 

kitűzéskor 

Szükséges 

ajánlások száma 

Megválasztható 

képviselők száma 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Sajószentpéter 99 54 5 3 

 

183/2019. számú NVB határozat 7. számú mellékletében foglaltak szerint: 

I. Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 

település Népszámláláskori 

létszám 

A 

választópolgárok 

száma a 

kitűzéskor 

Szükséges 

ajánlások száma 

Megválasztható 

képviselők száma 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Sajószentpéter 945 518 26 5 

 

A települési nemzetiségi önkormányzati választás kitűzése nem egyenlő a választás 

megtartásával, a kitűzés ellenére Sajószentpéter településen a lengyel, a német, a roma települési 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választását csak akkor lehet megtartani, ha legalább annyi 

jelölt van, mint a megválasztható képviselők (3 vagy 5 fő) száma. 

 

 

 

SZAVAZÁS 

 

A szavazókörökben szavazni 2019. október 13-án (VASÁRNAP) 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 

 

 



 

VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK 

 

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

Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-áig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 

névjegyzékbe vételéről. 

A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 

névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül 

szavazóköri névjegyzékbe. 

 

A JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE 

 

A jelölő szervezetet a területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság – amelynél a 

jelölő szervezetet bejelentették – veszi nyilvántartásba. 

 

 

AJÁNLÓÍVEK ÁTADÁSA 

 

A Helyi Választási Iroda legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő részére az általa 

igényelt mennyiségű ajánlóívet.  

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

 

 

AZ AJÁNLÁSOK GYŰJTÉSE 

 

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, 

magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár 

jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is 

elengedhetetlen feltétel. 

A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. 

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel: 

 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 

 a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló 

magánterületen. 

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen! 

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos! 

 

 

JELÖLTÁLLÍTÁS 

 

Az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet, a települési nemzetiségi önkormányzati 

jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig lehet bejelenteni. 

 

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. 



Helyi önkormányzati képviselő és polgármesterválasztáson a jelölt a párt jelöltje, egyesület jelöltje, 

vagy független jelölt lehet. 

 

Nemzetiségi önkormányzati választáson kizárólag valamely területi választási bizottság vagy a 

Nemzeti Választási Bizottság által jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi 

szervezet állíthat jelöltet. Nemzetiségi önkormányzati választáson jelölt csak az adott 

nemzetiségi névjegyzékben szereplő személy lehet. 

 

 

 

KOMPENZÁCIÓS LISTA 

 

Kompenzációs listát valamely területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság által 

jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet állíthat, ha az érintett település egyéni 

választókerületeinek több mint felében jelöltet állított. 

A kompenzációs listát legkésőbb 2019. szeptember 10-én kell bejelenteni a helyi választási 

bizottságnál.  

A kompenzációs listára nem kell ajánlást gyűjteni! 

 

 

MOZGÓURNA KÉRELEM 

 

Mozgásukban korlátozott választópolgárok mozgóurna iránti kérelmet nyújthatnak be  

a) a helyi választási irodához 

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. 

október 9. (szerda) 16.00 óráig, 

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 

(péntek) 16.00 óráig, vagy 

ac) 2019. október 11-én (péntek) 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus 

úton 2019. október 13-án (vasárnap) 12 óráig, 

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem 

rendelkező személy általi kézbesítéssel 2019. október 13-án (vasárnap), legkésőbb 12.00 

óráig.  

 

 

A választással kapcsolatos kérelmet benyújthatják elektronikus úton a Nemzeti Választási Iroda 

www.valasztas.hu honlapján is.  

 

További információ elérhetősége: 

 a www.sajoszentpeter.hu honlapon és a www.valasztas.hu honlapon  

  

Sajószentpéter Város      

Helyi Választási Iroda 

http://www.valasztas.hu/
http://www.sajoszentpeter.hu/
http://www.valasztas.hu/

