
 
 

Tisztelt Választópolgárok! 
 
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2019. évi választásának időpontját. A választással kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:  
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik 
minden nagykorú magyar állampolgár kivéve, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási 
képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójog gyakorlásából kizárt. 
 
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a 
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
vételéről. Az értesítő a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. 
augusztus 23-ig kerül megküldésre. Aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település 
szavazóköri névjegyzékébe, arról a választópolgárt a helyi választási iroda tájékoztatja értesítő 
átadásával vagy megküldésével. Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt 
elveszítette, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.  
 
Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol (átjelentkezés): 
Átjelentkezésre irányuló kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki 2019. június 26-án és 
az átjelentkezésre irányuló kérelem elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és 
tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.  
Az átjelentkezési kérelem levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül 2019. október 9-én 16.00 
óráig; személyesen vagy elektronikus azonosítással pedig 2019. október 11-én 16.00 óráig vonható 
vissza. 
 
Szavazás mozgóurnával: 
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, hogy ott adja 
le a szavazatát, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. 
A kérelmet  

- levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli benyújtás esetén 2019. október 9-én 16.00 
óráig, a helyi választási irodához, 

- személyesen, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton való benyújtás esetén 
2019. október 11-én 16.00 óráig, a helyi választási irodához, 

- 2019. október 11. 16.00 órát követően elektronikus azonosítással, elektronikus úton 
legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig, vagy 2019. október 13-án 12.00 óráig az illetékes 
szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos 
feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben! 

A mozgóurnát a választópolgár kérheti 

- a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre, vagy 

- ha átjelentkezéssel szavaz, akkor a település területén található bármely címre. 
 
Fontos szabály, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával 
szeretne szavazni, a mozgóurnát a bejelentett tartózkodási helyére vagy azzal azonos 
szavazókörbe tartozó egyéb címre kérheti 
 
A fenti kérelmek benyújthatók: 

• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási 
irodában (Ócsai Polgármesteri Hivatal, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.), 

• levélben a lakóhelye szerinti helyi választási irodához címezve (Ócsai Polgármesteri 
Hivatal, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.), 

• online a www.valasztas.hu honlapon keresztül. 
 

http://www.valasztas.hu/


A kérelem-nyomtatványok elérhetők a www.ocsa.hu honlapon, valamint a Nemzeti Választási 
Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is azt követően, hogy a benyújtásra rendelkezésre álló 
határidő kezdete megnyílik. Amennyiben nem találja az Ön számára szükséges nyomtatványt, 
kérem keress fel a fenti elérhetőségeket egy későbbi időpontban, vagy érdeklődjön a beadásról a 
helyi választási irodánál az alábbi elérhetőségek bármelyikén. 
Cím, postacím: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 
E-mai cím: polghiv@ocsa.hu 
Telefon: 06 29 378 125/12-es mellék, vagy 06 29 578 501. 
 
Az ócsai lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókör területén lévő, 
alábbi szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat: 
 

1. szavazókör:  Dózsa György tér 1. (Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda I.) 

2. szavazókör: Damjanich u. 35. (Ócsai Bolyai János Gimnázium Menza)  

3. szavazókör: Falu Tamás u. 44. (Falu Tamás Városi Könyvtár)  

4. szavazókör: Baross u. 14. (Napsugár Óvoda)  

5. szavazókör: Bajcsy-Zsilinszky u. 52. (Ócsai Halászy Károly Általános Iskola) 

6. szavazókör: Bajcsy-Zsilinszky u. 2. (Ócsai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat) 

7. szavazókör: Falu Tamás u. 35. Ócsai Bolyai János Gimnázium 

8. szavazókör: Felsőbabád ÁG. Ebédlő 

9. szavazókör: Alsópakony, Kőrisfa u. 5. (Málta-ház)  

10. szavazókör: Dózsa György tér 1. (Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda II.) 

 
A település szintű lakóhellyel rendelkezők számára a 7. szavazókör került kijelölésre. 
 
Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az értesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget keressék 
fel a választás napján, ellenkező esetben visszautasításukra kerül sor. 
 
A szavazás menete: 
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. A szavazóhelyiség címét az értesítő 
tartalmazza. A választópolgár a szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig adhatja le. 
A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és a lakcímet vagy személyi azonosítót igazoló 
érvényes igazolványok megléte és felmutatása. 
 
A választáson személyazonosságát és a lakcímét vagy személyi azonosítóját a magyar hatóságok által 
kiállított érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni. 
 
Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkező személyek nem szavazhatnak, ezért kérem a tisztelt 
Választópolgárokat, hogy a választáson történő részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik 
érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.  

 
Szavazat leadásának módja: 
 
A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. 
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt, illetve a 
lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). 
Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja. 
 
A választással kapcsolatos részletesebb információkat a www.ocsa.hu oldalon, valamint a 
www.valasztas.hu oldalon találhatnak. 

http://www.ocsa.hu/
http://www.valasztas.hu/
mailto:polghiv@ocsa.hu
http://www.ocsa.hu/
http://www.valasztas.hu/


 
Tájékoztatás jelöltek, jelölő szervezetek számára  
 
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. augusztus 8. napján állapítja meg a jelöltállításhoz 
szükséges ajánlások számát a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-ei adatai alapján. Ennek 
értelmében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. 
évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint (3) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel 
Ócsa településen 
 

➢ Polgármesterjelölt állításához 234 fő 

➢ Egyéni listás jelölt állításához 78 fő 
 

választópolgár ajánlása szükséges. 
 
Ajánlóívet igényelni kizárólag az arra rendszeresített nyomtatványon keresztül a jelöltként indulni 
szándékozó választópolgár vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Ajánlóív a HVI-től 
legkorábban 2019. augusztus 24. napján 8 órától vehető át az igénylésre jogosult személy 
részéről átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával.  
 
Az ajánlások gyűjtésére rendelkezésre álló határidó 2019. augusztus 24-től 2019. szeptember 
9-én 16.00 óráig tart, a jelöltek bejelentése, nyilvántartásba vétele határozattal történik. Az üres 
ajánlóívek leadása minden esetben kötelező, arra 2019. szeptember 10-én, 16.00 óráig van 
lehetőség. Amennyiben az ajánlóívek leadására a jogszabály által előírt határidőn belül nem kerül 
sor, a választási bizottság bírság kiszabásáról dönt. 
Az ajánlóívek szakaszos leadására nincs lehetőség, azaz a szükséges számú ajánlást egyben 
kell leadni! 
A bejelentett és nyilvántartásba vett jelöltek sorsolására 2019. szeptember 9-én 16:00 órát 
követően kerül sor.  
 
A jelölteknek, jelölő szervezeteknek 2019. október 4-én 16.00 óráig van lehetőségük bejelenteni a 
választási bizottság megbízott tagját. 
 
Tájékoztatás a nemzetiségi választással kapcsolatban 
 
Jelöltet állítani kizárólag nemzetiségi jelölő szervezet jogosult, független jelölt nincs, és 
csak olyan nemzetiségi jelölő szervezet indíthat jelöltet, amelynek legalább 2016. január 1. napja 
óta szerepel az adott nemzetiség képviselete az Alapszabályában. A nemzetiségi jelölő szervezetet 
a TVB-nél vagy az NVB-nél kell nyilvántartásba vetetni. 
A választáson választásra jogosult, aki a nemzetiségi névjegyzéken szerepel. Egy személy 
egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékén szerepelhet. 
 
A jelöltállítás menete: 

- ajánlóív kikérése, 

- ajánlás gyűjtése, 

- ajánlóív leadása, 

- jelöltek nyilvántartásba vétele, vagy elutasítása határozattal. 
 
A roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása keretében a 
jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma – a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú 
határozata alapján – 5. 
 
A román települési nemzetiségi Önkormányzati képviselők választása keretében a 
jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma – a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú 
határozata alapján – 5. 
 
A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható 
képviselők száma, azaz mindkét esetben 3 fő. 



 
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgároknak nem lesz külön szavazókör, a 
választópolgárok a normál szavazókörben adhatják le szavazataikat. 
 
 
  dr. Molnár Csaba s.k. 
  jegyző 
  HVI vezető 
 
          


