VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választását.

A SZAVAZÁS IDEJE: 2014. október 12. (VASÁRNAP)
A szavazás 6,00 órától 19,00 óráig tart
A SZAVAZÁS HELYE: Ön a lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben szavazhat, melyről a 2014. augusztus 25. napjáig
postai úton kézbesítésre kerülő választási értesítő útján tájékozódhat.
Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített és annak érvényessége legalább a szavazás napjáig
tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10-én 16,00 óráig lehet
benyújtani a www.valasztás.hu oldalon, valamint személyesen a helyi választási irodában (Polgármesteri Hivatalban).
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségügyi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be. Mozgóurnát október 10-én 16 óráig a helyi választási irodától, a
szavazás napján (október 12-én 15 óráig) pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a
névjegyzékben szerepel. Mozgóurnát személyesen (a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban), levélben, vagy
a www.valasztas.hu weboldalon lehet igényelni. A mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanazon szavazókörben
található, ahol a választópolgár lakik.
Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és
polgármestereket az idei évtől kezdve a korábbi négy év helyett már öt évre választjuk.
Kik jogosultak részt venni a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán? Minden, Magyarország
területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgárt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán választó legyen (ez az úgynevezett aktív választójog). Részt vehetnek a választásban
a magyarországi lakóhellyel rendelkező, menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek is.
A passzív választójog (azaz a választhatóság joga) a magyar állampolgárokat és a magyarországi lakóhellyel rendelkező
európai uniós állampolgárokat illeti meg.
Nincs választójoga annak, akit a bíróság a választójogból kizárt bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének
korlátozottsága miatt, vagy kiskorú.
Szükséges-e az adott választókerületben lakóhellyel rendelkezni ahhoz, hogy a választópolgár jelöltet ajánlhasson? Igen,
szükséges. Jelöltet csak az a választópolgár ajánlhat, akinek lakcíme a választókerületben van.
Mettől meddig gyűjthetik a jelöltek az ajánlásokat? Ajánlást gyűjteni augusztus 25-től szeptember 8-ig lehet.
Lehet-e több jelöltet ajánlani? Igen, a korábbi önkormányzati választástól eltérően, de hasonlóan az országgyűlési ill. európai
parlamenti választáshoz, egy választópolgár akár több jelöltet, ill. megyei listát is ajánlhat (de egy jelöltet, ill. megyei listát
csak egyszer).
Hogyan választjuk az önkormányzati képviselőket a 10 000-nél több lakosú településeken?
Tökölön a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – jutnak
mandátumhoz. A választópolgár csak egy egyéni választókerületi jelöltre szavazhat. A kompenzációs listák a kapott
töredékszavazatok arányában kapnak mandátumot.
Hány képviselői mandátum osztható ki Tökölön? 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum.
Mennyi ajánlás szükséges az egyéni listás képviselő-jelölt és az egyéni választókerületi jelölt indításához?
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt a korábbi választásokhoz hasonlóan az lehet, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább 1 százaléka jelöltnek ajánlott.
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Hogyan választjuk a polgármestert? A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. Érvényesen
szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Tökölön
polgármester-jelöltséghez legalább 300 választópolgár ajánlása szükséges.
Hány szavazólapot kapunk az önkormányzati választáson? Három szavazólapot (települési önkormányzat, polgármester,
megyei önkormányzat választása)
Egy szavazólapon érvényesen hány szavazatot lehet leadni? A szavazólapon érvényesen csak egy szavazatot lehet leadni.
Szavazni két, egymást metsző vonallal lehet (pl. X vagy +).
Milyen feltételekkel tudok szavazni? A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri
névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal,
útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár a fentiek után megkapja
a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja.
Milyen választási bizottságok működnek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán?
Az önkormányzati választáson az alábbi választási bizottságok működnek: • szavazatszámláló bizottság, • helyi választási
bizottság, • területi választási bizottság, • Nemzeti Választási Bizottság.

A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS
POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK NAPJÁRA, TEHÁT 2014. OKTÓBER 12.
NAPJÁRA TŰZTE KI A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÁLTALÁNOS
VÁLASZTÁSÁT.
Milyen feltételekkel szavazhatok a nemzetiségi listára? A választópolgárok szeptember 26-ig vetethetik fel magukat a
nemzetiségi névjegyzékbe. Aki nem veteti fel magát a nemzetiségi névjegyzékbe, az nem szavazhat a nemzetiségi képviselők
választásán, és nem is indulhat jelöltként.
Hogyan lehet nemzetiségiként regisztrálni? Regisztrálni személyesen vagy levélben a polgármesteri hivatalban működő
helyi választási irodában (2316 Tököl, Fő u. 117.), illetve online a www.valasztas.hu weblapon.
Mely településeken tűzték ki a települési nemzetiségi önkormányzati választást? Hogyan lehet jelöltté válni? Hány
tagúak a települési nemzetiségi önkormányzatok?
Települési nemzetiségi önkormányzati választást ott lehet kitűzni, ahol a legfrissebb (2011-es) népszámlálás során legalább 25en az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat.
A Nemzeti Választási Bizottság Tökölön a horvát, német, roma, román és szerb nemzetiségi választást írta ki.
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Ez azt jelenti, hogy mindenhol lesz nemzetiségi szavazás, ahol legalább 25 nemzetiségiként regisztrált választópolgár
van? Nem feltétlenül, csak azokon a helyeken tartják meg a szavazást, ahol legalább annyi jelölt indul, mint a megválasztható
képviselők száma (három vagy négy).
Ki lehet jelölt a nemzetiségi önkormányzati választáson? A jelöltnek szerepelnie kell az adott nemzetiségi névjegyzékben,
és a megelőző két nemzetiségi önkormányzati választáson (illetve azokat követő esetleges időközi választásokon) nem lehetett
más nemzetiség jelöltje. Nyilatkoznia kell továbbá, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, továbbá a nemzetiségi közösség
nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
Hány jelöltet ajánlhatok a nemzetiségi választáson? Egy nemzetiségi választópolgár egy adott nemzetiség több jelöltjét is
ajánlhatja. Csak annak a nemzetiségnek a jelöltjeit lehet ajánlani, amilyen nemzetiségként a választópolgár a névjegyzékben
szerepel.
Mettől meddig gyűjthetik a jelöltek, jelölő szervezetek az ajánlásokat?
Ajánlást gyűjteni augusztus 25-től a települési önkormányzati jelölt számára szeptember 8-ig, a területi, országos listára
szeptember 9-ig lehet.
Hány évre választják a nemzetiségi önkormányzatokat? A korábbiaktól eltérően a nemzetiségi önkormányzatokat öt évre
választják.
Hol lehet szavazni a nemzetiségi önkormányzatokra? A szavazókör pontos címét a megküldött értesítő tartalmazza majd.
Tökölön egy külön létrehozott nemzetiségi szavazóhelyiségben lehet szavazni, a Védőnői Szolgálat, Fő u. 121. szám alatti
helyiségében. A szavazóhelyiség akadálymentes.
Ha a szavazás napján nem a lakóhelyemen tartózkodom, hogyan tudok szavazni? A nemzetiségi önkormányzati
választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett
tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, az választhat, hogy melyik településen szeretne részt
venni a választáson. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti
választási irodától. Átjelentkezni október 10. 16 óráig kizárólag a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal
(vagyis június 29-ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a
szavazás napjáig tart. Az átjelentkezés a nemzetiségi választásra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választására együtt történik.

A Helyi Választási Iroda elérhetősége: 2316 Tököl, Fő u. 117. Tel.: 06(24)520-910, e-mail: hivatal@tokol.hu,
jegyzo@tokol.hu. (Választással kapcsolatos egyéb információk megtalálhatók a www.tokol.hu oldalon a
„Választás” fül alatt, valamint a www.valasztas.hu weboldalon.)
Felhívom figyelmüket, hogy a www.valasztas.hu oldalon letölthető a „Tájékoztató füzet jelöltek és jelölő szervezetek részére a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásának
lebonyolításához”. http://www.valasztas.hu//hu/ovi/content/vf/vf_193.pdf
Tököl, 2014. augusztus 18.
Rácz Judit
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