HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSA

Áder János köztársasági elnök október 12-ére tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választását.
A választáson a képviselőjelöltek, a polgármesterjelöltek szeptember 8-án 16 óráig adhatják le
ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A képviselőjelöltekre vonatkozóan az ajánlások
száma a választópolgárok számának legalább 1%-a, polgármesterjelölt esetében legalább 3%a.
A jegyző a képviselőjelölti és polgármesteri ajánlások minimális számát a központi
névjegyzék 2014. augusztus 15-i adatai alapján állapítja meg (közzé lesz téve).

Az ajánlóíveket a Helyi Választási Irodától lehet igényelni (az igénylő nyomtatvány, azaz
kérelem nyomtatvány ugyanitt kérhető, illetve letölthető az önkormányzati honlapról)
legkorábban 2014. augusztus 25-étől.
Figyelem! Legkorábban tehát 2014. augusztus 25-én lehet igényelni ajánlóívet!
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de csak egy ajánlással, ami nem vonható
vissza.
Nem gyűjthető - többek között - egészségügyi szolgáltató helyiségében, köznevelési
intézményben
A választópolgár bármely választókerületben választható.
Legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00. óráig lehet bejelenteni a jelöltet az ajánlóívek
átadásával a Helyi Választási Bizottságnál (Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati
Hivatal).
Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén
élni akar a választójogával, október 10-éig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási
irodától egy másik településre. Fontos változás, hogy a mostani választáson csak az

jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt legalább harminc nappal létesített tartózkodási
helyet és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

2014. október 12-én lesz a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása is, ugyanis a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választásának napján kell megtartani.
A nemzetiségi választást ott lehet kiírni, ahol a legfrissebb (2011-es), önkéntes bevalláson
alapuló népszámlálás adatai alapján legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak
vallották magukat. Dunaszentgyörgyön lesz cigány nemzetiségi választás.
A voksolásra a választópolgárok szeptember 26-áig vetethetik magukat fel a nemzetiségi
névjegyzékbe. Aki ezt nem teszi meg, az nem szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán,
és nem is indulhat jelöltként.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a
választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt
választópolgárnak az ajánlása szükséges.

Dunaszentgyörgy, 2014. július 29.
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