POLGÁRMESTERT
ÉS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐKET
VÁLASZTUNK SZERENCSEN IS
A köztársasági elnök – az Alaptörvény
rendelkezéseivel összhangban – 2019.
október 13. napjára, vasárnapra tűzte
ki a a helyi önkormányzati választásokat. A választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény (továbbiakban:Ve.)
75. §-a a választási irodák ellátandó feladatok között nevesíti a választópolgárok, jelöltek, jelölő szervezetek tájékoztatását. A helyi sajtó biztosította lehetőséget kihasználva a helyi választási
iroda vezetőjeként fontosnak tartom,
hogy valamennyi szerencsi választópolgár otthonába eljusson a tájékoztató.

A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók Nemzeti Választási Irodától
kapnak tájékoztatást augusztus 23. napjáig. Az
a választópolgár, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, azt a helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a
szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében jelen
nyilatkozatomban a fontosabb határnapokra és
határidőkre, valamint a hasznos információkra
szeretném felhívni a választópolgárok, valamint
a jelöltek, jelölő szervezetek figyelmét.

Tisztelt Választópolgárok!

Szerencsen a szavazókörök sorszáma és a szavazókörök címe a következő:
001. Bekecsi út 10. (Rendelőintézet)
002. Kossuth tér 1. (Népház)
003. Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár Lovagterem )
004. Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár Színházterem )
005. Rákóczi út 128. (Gyárkerti Óvoda)
006. Rákóczi Zs. tér 1. (Rákóczi Ált. Iskola)
007. Rákóczi Zs. tér 1. (Rákóczi Ált. Iskola)
008. Rákóczi Zs. tér 1. (Rákóczi Ált. Iskola )
009. Rákóczi út 128. (Gyárkerti Óvoda)
010. Fő út 71. (Idősek Klubja)

Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen szavazhatnak. Az, aki lakóhelye mellett – legkésőbb
2019. június 26-ig bejelentett – tartózkodási
hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti település vezetőit szeretné megválasztani. Aki a tartózkodási helyén kíván 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.
A kérelmet 2019. augusztus 8-tól, 2019. október
9-én 16.00 óráig lehet benyújtani, a helyi választási irodához, papír alapon, vagy on-line.
A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be a következő
határnapok és benyújtása módok betartása
mellett:
A helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig, szemé-

lyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019.
október 13-án 12.00 óráig nyújtható be a kérelem.
A Szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújtható be
a kérelem.
A szavazás napján 6-19 óráig lehet szavazni
abban a szavazókörben, amelyben a választó
szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen adhatja le voksát. A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben. A személyazonosság igazolására alkalmas: a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi
formátumú személyi), az ideiglenes személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, vagy
az útlevél, ideiglenes útlevél. A személyi azonosító igazolására alkalmas: a személyi azonosítót
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), vagy
a hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről. A lakcím igazolására alkalmas: a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
vagy a régi formátumú személyazonosító iga-

zolvány, amennyiben a lakcímet tartalmazza.
Személyazonosság és személyi azonosító vagy
lakcím csak a szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.
A képviselő-testület tagjainak számát a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. Szerencs
városának lakosságszáma alapján a megválasztandó képviselők száma 8 fő, akik egyéni listás
választási rendszerben szerezhetik meg mandátumokat. A választás során polgármester-jelöltekre és képviselőjelöltekre szavazhatunk,
előbbiből érvényesen egyre, utóbbiból érvényesen legfeljebb 8 jelöltre szavazhatunk. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal
írt két egymást metsző vonallal lehet.

Tisztelt Jelöltek,
Jelölő szervezetek!

Szerencs városban az egyéni listás választási
rendszerben a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően az alábbiak szerint állapítottam
meg a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát:
– a képviselőjelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát 78 db,
– a polgármesterjelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát 232 db.
Jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. Ajánlóívet az
igénylő vagy a jelöltként a független jelöltként
indulni kívánó választópolgár, illetve a területi
választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő
szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4
jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti helyi választási irodában
bárki, meghatalmazás nélkül leadhat. A helyi
választási iroda legkorábban 2019. augusztus
24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az
igénylőnek. Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség. Az ajánlóívekről másolatot
készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!
Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni2019.
szeptember 9-én 16.00 óráig a helyi választási
irodának. Azt az ajánlóívet is, amely nem tartalmaz ajánlást, ezen időpontig kell visszaadni.
A jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én
16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási bizottságnál. A bejelentés alkalmával
legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a
jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások

számát. A polgármesterjelölt és az egyéni listás
jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál. Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, az egyéni listás
jelöltet – az ajánlások ellenőrzését követően –
a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.
A választási kampányidőszak augusztus 24.
napjától kezdődően október 13. napjáig, a szavazás befejezéséig tart. Városunkban kedvelt
kampányeszköz a választási plakát. Az elmúlt
időszak kampánygyakorlatát figyelembe véve,
az alábbiakra kiemelten fel szeretném hívni a
jelöltek és jelölő szervezetek figyelmét:

A Ve. 144. §-a az alábbiak szerint
rendelkezik:

...
(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek
és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni
a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős
személy nevét.
(3) Plakát a kampányidőszakban – a (4)–(7)
bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.
(4) Plakátot elhelyezni
a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a
tulajdonos vagy a bérlő,
b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő
dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának
előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.
(5) Védett műemléki értéken, védett örökségi
elemen, az építészeti örökség védett elemén,
védett természeti területen és értéken, továbbá
állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot
elhelyezni tilos.
(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne
fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját,
és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében
elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül
köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása
esetén az eltávolítás költségét viselni.
Szerencs Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága határozatában – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – 10 helyszínt jelölt ki annak érdekében, hogy a jegyző a választási táblák beszerzéséről, illetve kihelyezéséről a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. közreműködésével gondoskodjon, amely táblákra a választási plakátok szabadon, tulajdonosi hozzájárulás nélkül elhelyezhetőek:

– ESZEI kerítése: Szerencs, Bekecsi út
– Orvosi Ügyelet kerítése: Szerencs, Rákóczi út
– Piac kerítése: Szerencs, Piactér
– Tűzoltósággal szembeni cukorgyári kerítés:
Szerencs, Rákóczi út
– Szakképző Iskola kerítése: Szerencs, Ondi út
– Várkert kerítése a Hivatallal szemben: Szerencs, Rákóczi út
– AFIT kerítése: Szerencs, Gyár út
– Vasúti ABC-vel szembeni kerítés vasútállomás
felé eső része: Szerencs, Rákóczi út
– a volt Vágóhíd kerítése: Szerencs, Dobó Katica út
– Ond, Iskola kerítése: Szerencs-Ond, Fő út
Mindegyik – fent felsorolt – helyszínen kihelyeztük a választási plakátok elhelyezésére szolgáló táblákat „ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019” felirattal. Igény esetén szándékunkban
áll helyszínenként legalább még egy –
ugyanilyen méretű – választási tábla kihelyezése, elősegítve azt, hogy ezen a felületen egy nagyobb méretű plakátot is törvényesen helyezhessenek el.
Fentiekre tekintettel kiemelem, hogy amennyiben nem az általunk kihelyezett táblákat használják, és magántulajdonban vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon, vagy annak
kerítésén kívánnak választási plakátot elhelyezni, akkor minden esetben szükséges az ingatlan tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének hozzájárulása.
A választás tisztaságának biztosítása és az
esélyegyenlőség érvényesítése mindannyiunk közös érdeke, így kérem, hogy a fenti
tájékoztatóban foglaltak szerint szíveskedjenek eljárni.
Fontos kiemelni, hogy a tájékoztató az általam
kiemelt fontossággal bíró határidőket, információkat tartalmazza, az eljárás és a vonatkozó
jogszabályok részletes ismertetésére, azok terjedelme miatt jelen információnyújtás keretein
belül nincs lehetőségem, azonban ezúton is felhívom a Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek, Jelölő szervezetek figyelmét, hogy a www.valasztas.hu internetes oldalon valamennyi, az önkormányzati választáshoz kapcsolódó közérdekű
információt megismerhetik vagy a választás
kapcsán felmerülő kérdésükkel vagy kérésükkel
fordulhatnak a Helyi Választási Iroda (Szerencsi
Polgármesteri Hivatal, Szerencs, Rákóczi u. 89.)
munkatársaihoz. Jómagam és kollégáim is készséggel állnak rendelkezésükre.
Szerencs, 2019. augusztus 14.
Dr. Barva Attila
jegyző
Helyi Választási Iroda Vezetője

