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5732 Mezőgyán, Árpád u. 37.
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TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke a 308/2019. (VII. 26.) KE határozatában a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13.
napjára (vasárnap) tűzte ki.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választásokat a 183/2019. számú
határozata alapján 2019. október 13. napjára (vasárnap) tűzte ki.
Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat az alábbiakról.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltként indulhat a központi
névjegyzékben szereplő minden nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más
tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára.
A polgármester-választáson a jelölt párt jelöltjeként, egyesület jelöltjeként, vagy független
jelöltként indulhat. Polgármester jelölt az lehet, akit a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú
település választópolgárainak legalább 3%-a ajánlott (ez Mezőgyán esetében 26 db ajánlás).
Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat. Egy személy csak egy településen
fogadhat el jelölést.
Az ajánlások számát a Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kell
megállapítania, melyet a tájékoztató mellékletét képező 1/2019. (VIII. 08.) számú közlemény
tartalmaz.
Az ajánlás folyamata a következő:
1. A Helyi Választási Iroda által kiadott, sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal
ellátott ajánlóívet szükséges igényelni.
2. Az ajánlóíveket a választás kitűzését követően (2019. július 26.) a független jelöltként
indulni kívánó választópolgár, illetve a választási bizottság által jogerősen
nyilvántartásba vett jelölő szervezet – képviseletére jogosult személy útján – igényelhet,
melyet legkorábban a szavazást megelőző 48. napon (2019. augusztus 24.) ad át a
választási iroda. Ezen a napon a Helyi Választási Iroda 08.00-16.00 között ügyeletet
tart.
3. Az ajánlóíveket legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon (2019. szeptember 9.)
16.00-ig kell bejelenteni.
4. A Helyi Választási Bizottság a jelöltet – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon –
nyilvántartásba veszi.

A Helyi Választási Iroda vezetője Mezőgyán község vonatkozásában a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § (c) pontja alapján a
képviselő-testületi tagok számát 6 főben határozta meg.
Ennek alapján ún. egyéni listás választási rendszerben kerülnek megválasztásra a képviselők.
A rájuk vonatkozó szabályok megegyeznek a polgármesterjelöltre vonatkozó rendelkezésekkel
azzal az eltéréssel, hogy a település választópolgárainak legalább 1 %-a szükséges a jelöléshez
(ez Mezőgyán vonatkozásában 9 db ajánlás).
A nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása a fentiekhez hasonlóan történik azzal
a különbséggel, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a
nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok (74 fő) 5
%-ának de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. Mezőgyán esetében 5 db
ajánlás szükséges a nemzetiségi jelöltállításhoz. A választáson kizárólag nemzetiségi
szervezetet állíthat jelöltet.
Felhívom a tisztelt választópolgárok figyelmét, hogy a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmeiket 2019. augusztus 8. napjától nyújthatják be.
A választással kapcsolatban további felvilágosítást a www.valasztas.hu oldalon, illetve dr.
Nagy Sándor jegyzőtől kérhetnek a 06 30 552 17 02-es telefonszámon.
Mezőgyán, 2019. augusztus 8.
Dr. Nagy Sándor s.k.
HVI vezető

