
Lánycsók, Kisnyárád, Majs Udvar, Homorúd 
Helyi Választási Iroda Vezetőjének 

KÖZLEMÉNYE 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés a) és b) pontja, 
valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó 
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó 
nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdés a) és g) pontja 
alapján az alábbi közleményt adom ki. 

1. Lánycsók, Kisnyárád, Majs Udvar, Homorúd Helyi Választási Iroda adatai: 

HVI címe: 7759 Lánycsók, Kossuth utca 3. (Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal) 

HVI vezetője: Czeiner Erika jegyző 70/5806239  

HVI vezető helyettes: dr. Liebermann István 20/3953311 

HVI tag: Wehringné Sajnovics Rita  

Telefonszám: 69/364-132  

Elektronikus levelezési cím: jegyzo@lanycsok.hu  

2. Választójogosultság:  

a) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal 
rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar 
és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a menekültként, 
bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személynek is. 
A választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen szavazhatnak.  
Az, aki lakóhelye mellett tartózkodási hellyel is rendelkezik, és tartózkodási helyén 
szeretne szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy 
a tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette, és a tartózkodási hely 
érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.  
Az átjelentkezési kérelem benyújtható úgy, hogy az 2019. október 9-én 16 óráig 
megérkezzen. 

b) A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán választójogosult az az 
önkormányzati választáson választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgár, 
aki a választást megelőzően – legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16 óráig – 
nemzetiségi választópolgárként kérte a névjegyzékbe vételét.  

3. Jelölt ajánlás: 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött 
választásán polgármesterjelölt illetve egyéni listás késviselőjelölt állításhoz szükséges 
ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője a település névjegyzékében 2019. augusztus 
7-én szereplő választópolgárok száma alapján határozta meg: 



 Kisnyárád településen: 
o a polgármesterjelölt állításhoz 5 ajánlás, 
o az egyéni listás jelölt állításához 2 ajánlás szükséges. 

A települési nemzetiségi önkormányzatok esetében az ajánlásszámot a Nemzeti Választási 
Iroda a nemzetiségi választások kiírásával egyidejűleg határozta meg: 

- Kisnyárád községben:  
o német nemzetiségi jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma: 5 
o roma nemzetiségi jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma: 5 

Egy ajánlóíven 8 ajánlás leadására van lehetőség. 
Az igényelt mennyiségű ajánlóívek átadása legkorábban augusztus 24-étől lehetséges a 
kérelmezők részére. 
Jelöltbejelentési határidő 2019. szeptember 9-én 16 óra, ezt követően a HVB kisorsolja a 
jelöltek sorrendjét.  

4. Szavazás helye, ideje, módja:  

Szavazókörök címe: 

  Kisnyárád  

- 001 számú szavazókör Községháza 7759 Kisnyárád, Kossuth utca 34. 

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13. napján 6 órától 19 óráig lehet. 

a) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választójogosultak 
egy polgármesterre és egyéni listás jelöltek közül HVI határozatában a település 2019. 
január 1-jei lakosságszáma alapján meghatározott számú képviselőjelöltre 
szavazhatnak. 

Megválasztandó képviselők száma a 2019. évi általános választások alkalmával: 

- Kisnyárád községben 4 fő 

Polgármester az lesz, aki a legtöbb szavazatot kapja. Egyéni listán képviselők azok a 
jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerinti a legtöbb érvényes 
szavazatot kapták, szavazategyelőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az 
egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.  

b) A nemzetiségi önkormányzati választáson külön szavazólap szolgál a települési, a 
területi és az országos nemzetiségi önkormányzati képviselő megválasztására. A 
Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozata alapján az alábbi települési 
nemzetiségi választásokat tűzte ki:  

- Kisnyárád községben:  
o német nemzetiség esetében megválasztható képviselők száma: 3 
o roma nemzetiség esetében megválasztható képviselők száma: 3  

A választás alkalmával az egyéni listás szavazás szabályainak megfelelően egy 
választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat érvényesen, mint a kiosztható 
mandátumok (megválasztható képviselők) száma. Nemzetiségi képviselők azok a 
jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerinti a legtöbb érvényes 



szavazatot kapták, szavazategyelőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az 
egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.  

A nemzetiségi választáson a választópolgárok zöld színű szavazólapot kapnak, melyet 
a kitöltést követően a kiosztott zöld színű borítékba kell zárni. A le nem zárt 
borítékban lévő, vagy borítékon kívül talált szavazólapok érvénytelenek.  

c) Mozgóurnás szavazás:  

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzéken szerepel, de egészségi állapota 
vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 
mozgóurnát kérhet. 

A kérelem benyújtható  

- a helyi választási irodához:  

o elektronikus úton: 
 ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2019. október 9-én 16 óráig 
 ügyfélkapus azonosítással: 2019. október 13-án 12 óráig  

o személyesen vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott 
útján: 2019. október 11-én 16 óráig 

o levélben postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező 
kézbesítővel úgy, hogy a kérelem 2019. október 11-én 16 óráig 
megérkezzen 

- közvetlenül a szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján 2019. október 13-
án 12 óráig.  

Választással kapcsolatos további információk választópolgárok és jelöltek számára, és a 
nyomtatványok elérhetők a Nemzeti Választási Iroda honlapján:  

https://www.valasztas.hu/ 

 

 Czeiner Erika 

 HVI vezető 


