ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Köztársaság Elnöke 2019. október 13-ára (vasárnap) tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását. A helyi választás egyfordulós, a választópolgárok egy
alkalommal adhatják le szavazataikat a polgármesterre, a képviselő testület tagjaira, valamint 1
megyei közgyűlési listára.
Cserkeszőlő Község a választás napján l választókerületnek minősül.
A képviselőket és a polgármestert 5 évre választjuk.
Cserkeszőlőben az önkormányzati képviselőket egyéni listás választási rendszerben választják
meg, a képviselő-testület tagjainak száma 6 fő lehet.
Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza meg a választójogot, mely szerint
minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint az Európai Unió más tagállamának
magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen. Az
Alaptörvény biztosítja továbbá, hogy a Magyarországon menekültként, bevándoroltként, vagy
letelepedettként elismert nagykorú személyek a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán választó legyen.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal kizárólag azok
rendelkeznek, akiknek van magyarországi lakcímük, jelöltként viszont a külföldön élő magyar
állampolgárok is indulhatnak.
Nincs választójoga annak, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének
korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.
Szavazati joggal rendelkezik, de nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés
büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, és nincs eltiltva
a közügyektől, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel
rendelkező azon állampolgára, akit az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy
hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgárok
szavazati jogukat kizárólag lakóhelyükön vagy – ha lakóhelyük mellett legkésőbb 2019.
június 26-ig tartózkodási helyet is létesítettek és annak érvényessége a szavazás napján,
azaz 2019. október 13-ig tart – bejelentett tartózkodási helyükön gyakorolhatják.
A bejelentett tartózkodási helyen való szavazáshoz a választópolgároknak átjelentkezésre
irányuló kérelmet kell benyújtaniuk a helyi választási irodához. A választópolgár ebben az
esetben a tartózkodási helye szerinti település szavazólapjain szavaz.
A választópolgár bármely településen, választókerületben választható a választhatóság joga nem
kötődik a jelölt lakcíme szerinti településhez.
Magyarország külképviseletein való szavazásra a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán nincs lehetőség.
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A jelöltek ajánlása ajánló íven történik, a képviselői jelöléshez 20 db ajánlás szükséges, a
polgármesteri jelöléshez 59 db ajánlás szükséges. A polgármester jelölteket és a képviselőjelöleket a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.
A kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00. óráig tart.
Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani, ugyanakkor a szavazás napján 2019.október
13-án választási gyűlés nem tartható. A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni
a televízióban és a rádióban.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási
kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.
Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot
elhelyezni tilos.
Kampány eszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat
befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen
- a plakát
- a választópolgárok jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresése
- a politikai reklám és a politikai hirdetés
- a választási gyűlés.
Szavazni 3 szavazókörben lehet, az eddigieknek megfelelően:
001.számú szavazókör (Községháza)
002.számú szavazókör (volt Gondozási Központ-Szabó dűlő)
003.számú szavazókör (volt Szociális fólia melletti épület-Tanyaföld)
A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutásához más
személy segítségét jogosult igénybe venni, azonban mozgóurna igénylésére és a
szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé (szavazás napját
megelőzően sem), szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem
végezhető.
A szavazás reggel 6 órától este 19 óráig tart.
A helyi önkormányzati képviselői és polgármesteri választásokon Helyi Választási Bizottság is
működik, melynek tagjait a képviselő-testület választja meg.
A választási bizottságokba a polgármester és a képviselő-jelölteknek lehetőségük van tagokat
delegálni.
A választási eredmény megállapítása
A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat
érvényesen, ahány egyéni listás mandátum a településen kiosztható. Településünkön ez
maximum 6 szavazat.
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Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma
szerint (6) a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell
megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek is megválasztották, törölni kell az egyéni listáról, és
helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
A megyei listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a választópolgár a szavazólapon
szereplő listák közül egyet választ.
A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. A választópolgár
érvényesen csak egy jelöltre szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
A választással kapcsolatos fontosabb időpontok és egyéb információk a www.cserkeszolo.hu
oldalon megtekinthetők.
dr. Héczei Eszter, jegyző
HVI vezető
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