
Választási tudnivalók 

 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint végrehajtási rendeletei 

alapján tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat az alábbiakról: 

 

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán az Orosházán működő 37 szavazókörben feladatot 

ellátó szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) 3 tagját és a szükséges 

számban póttagokat Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 28-án 

megválasztotta. 

Az SZSZB-k legalább 5 tagból állnak, a 3 választott tag mellett a többi tag megbízással válik 

a bizottság tagjává. 

A szavazatszámláló bizottságokba 2-2 tagot bízhatnak meg 

• a településen polgármester-jelöltet állító jelölő szervezet és a független polgármester-

jelölt minden szavazókörben, 

• az egyéni választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet és az egyéni 

választókerületben induló független jelölt az adott egyéni választókerületben lévő 

minden SZSZB-be, 

• a kompenzációs listát állító jelölő szervezet a településen minden szavazókörben, 

• a megyei listát állító jelölő szervezet a – megyei jogú város kivételével – a megyében 

minden szavazókörben. 

A közösen jelöltet, illetőleg listát állító szervezetek közösen bízhatnak meg az SZSZB-be 2 

tagot. 

Az SZSZB megbízott tagjait 2019. október 4-én 16,00 óráig a választási iroda vezetőjénél 

kell bejelenteni. A bejelentést a független jelölt vagy meghatalmazottja, illetve a jelölő 

szervezet bírósági bejegyzés szerinti törvényes képviselője, meghatalmazottja, továbbá az 

NVR-ben rögzített képviselőtől vagy meghatalmazottól származó írásbeli meghatalmazással 

rendelkező személy teheti meg. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 

foglalni. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

• a megbízó jelölő szervezet vagy független jelölt nevét, 

• a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját, 

• a megbízott tag nyilatkozatát, mely szerint vele szemben összeférhetetlenségi ok 

nem áll fenn. 

A bejelentés alapján a megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi. 

Amennyiben a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási iroda 

vezetője határozattal visszautasítja a megbízást, mely határozat ellen a Helyi Választási 

Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB) lehet kifogást benyújtani. 

A megbízott tagok lakóhelyére vonatkozó korlátozás nincs, a lényeg, hogy a megbízott 

tagnak a központi névjegyzékben szerepelnie kell. 

 

A nemzetiségi önkormányzati választáson történő jelölt- illetve listaállítás alapján nincs 

lehetőség delegálásra. 

 



A nemzetiségi önkormányzati választások tekintetében az adott nemzetiséget képviselő, 

jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet (függetlenül attól, hogy állított-e jelöltet a 

településen) megfigyelőt bízhat meg a település bármely szavazókörébe. Megfigyelő csak az 

adott nemzetiség regisztrált választópolgára lehet. A HVI vezetője határozattal visszautasítja 

a megfigyelő megbízását, ha nem felel meg a törvényes követelményeknek. 

A megfigyelő: 

• figyelemmel kísérheti az SZSZB munkáját, 

• a szavazást, illetőleg az SZSZB munkáját tevőlegesen vagy ráutaló magatartással 

nem befolyásolhatja és nem zavarhatja, 

• a szavazóköri jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit, 

• kifogást nyújthat be, 

• a szavazást követően a lezárt urnát aláírhatja, 

• a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kártyát viselni. 

 

A HVB 2019. szeptember 17-i ülésén bírságok kiszabásáról döntött azon jelöltek, illetve 

jelölő szervezetek vonatkozásában, akik a jogszabályban biztosított határidőre nem adták le 

az ajánlóíveket a Helyi Választási Irodában. 

2019. szeptember 18-i ülésén a HVB a szavazólapok jóváhagyásáról döntött.  

A HVB határozati megismerhetők a www.oroshaza.hu honlapon. 

 

 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit 

HVI vezető 
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