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Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását. 

 

Az önkormányzati képviselők választása egyfordulós. A választópolgárok döntenek a helyi 

képviselő-testület összetételéről, a polgármester személyéről, illetve a megyei közgyűlés 

tagjairól. Öt évre választják meg a helyi képviselőket és a polgármestert. 

 

Kisrécse községben az egyéni listán megválasztható képviselők száma 4 fő. Ezen felül 

kerül megválasztásra a polgármester. 
 

Kisrécse községben polgármester jelölt az:  

            - akit a választópolgárok (150 fő) legalább 3%-a 5 fő jelöltnek ajánlott, 

  

képviselőjelölt az:  

            - akit a választópolgárok (150 fő) legalább 1 %-a 2 fő jelöltnek ajánlott. 

 

Az önkormányzati választással egy napon kerülnek megválasztásra a nemzetiségek helyi, 

területi és országos önkormányzati képviselői is. 

 

Az értesítők előállítását és 2019. augusztus 23.-ig történő megküldését - a szavazóköri 

névjegyzékben a 2014. augusztus 7-i állapotnak megfelelően - változatlanul az Nemzeti 

Választási Iroda végzi. Ezt követően lakcímváltozás esetén a Helyi Választási Irodának (HVI) 

kell gondoskodni az értesítők megküldéséről. 

 

Átjelentkezési kérelem benyújtására 2019. október 9-én 16.00 óráig van lehetősége a HVI-

hoz annak a választópolgárnak, akinek 2019. június 26-ig létesített tartózkodási engedélyének 

érvényessége még 2019. október 13-án is tart.  

 

A mozgásában gátolt személy a szavazata leadásához mozgóurnát igényelhet lakcímére 

(lakóhelyére, lakóhely hiányában, illetve átjelentkezést követően tartózkodási helyére), vagy a 

lakcíme szerinti szavazókör területén lévő, általa megjelölt egyéb címre. 

 

A választási iroda az igénylést kővetően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 

24-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.  

A jelölteket legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16. 00 óráig kell bejelenteni.  

A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi 

választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, 

valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg. A helyi választási bizottságba egy 

tag delegálására van lehetőség a jelöltek illetve a jelölő szervezetek részéről. A megbízott 

tagok bejelentésének határideje 2019. október 4. 16 óra. 

 

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19. 00 óráig 

tart.  

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló 

bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási 

kampánytevékenység 2019. október 13-án nem folytatható. 2019. október 13-án választási 

gyűlés nem tartható.  

 

A szavazóhelyiségekben szavazni 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 
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