ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS – 2019.
Tisztelt Kakucsi Lakosok!
A 2019. október 13-án (vasárnap) megtartandó önkormányzati választáson a
választópolgárok a település polgármesteréről, a képviselőtestület tagjairól, továbbá a megyei
közgyűlés összetételéről dönthetnek, valamint ezen a napon lesz megtartva a települési,
területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása is.
A 10.000 lakos alatti településeken, mint Kakucson is, a helyi önkormányzati
képviselőket a választópolgárok ún. egyéni listás választási rendszerben választják meg, a
település egésze alkot egy választókerületet. Az önkormányzati választás egyfordulós, sem
érvényességi, sem eredményességi küszöb nincs, vagyis aki a legtöbb szavazatot kapja, az
mandátumot szerez.
Szavazni a választás napján 6.00 órától 19.00 óráig - a lakcímre korábban kipostázott
értesítőben meghatározott - a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben
lehet. Az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A szavazókörben a választópolgárnak a szavazás előtt igazolnia kell
személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői
engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.
Mind a helyi önkormányzati, mind a nemzetiségi önkormányzati választáson a
választópolgárok 3-3 szavazólapot kaphatnak.
A helyi önkormányzati választáson a polgármesterre, a képviselőkre, valamint a
megyei közgyűlés tagjaira lehet szavazni, míg a nemzetiségi önkormányzati választáson - a
nemzetiségiként regisztrált választópolgárok - a települési, a területi, illetve az országos
nemzetiségi önkormányzatok képviselőire szavazhatnak.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet a
jelölt neve melletti, illetve lista feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (x
vagy +) lehet.
A polgármestert a választópolgárok közvetlenül választják. Csak egy jelöltre lehet
szavazni. Polgármester az lesz, aki a jelöltek közül a több érvényes szavazatot kapja.
A képviselőjelöltek nevét tartalmazó szavazólapon 6 jelöltre lehet egyszerre
szavazni. (Az Ön szavazata akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb képviselőjelöltre
szavaz, de ha 6-nál több jelöltre adja le a voksát, akkor az összes szavazata érvénytelen lesz.)
Képviselő az az 6 jelölt lesz, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot kapja.
(Szavazategyenlőség esetén sorsolással állapítja meg a Helyi Választási Bizottság, hogy a
jelöltek közül ki szerez mandátumot.)
A Pest Megyei Közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló szavazólapon a pártok
és más jelölőszervezetek listái szerepelnek. Közülük csak egyre lehet szavazni. Ennek a
választásnak az eredményét a Pest Megyei Területi Választási Bizottság állapítja majd meg.
A nemzetiségi képviselőkre a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok
szavazhatnak.

Nemzetiségi területi és országos listákra külön-külön szavazólapon lehet szavazni úgy,
hogy a nemzetiségi választópolgár a szavazólapon szereplő listák közül egyet választ. A
listán a leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz a képviselők.
Kakucs községben 2019-ben csak roma nemzetiségi települési önkormányzati
választásra kerül sor. Ezen a választáson 3 jelöltre lehet szavazni, és csak azok
voksolhatnak, akik 2019. szeptember 27-éig felvételüket kérték a roma nemzetiségi
névjegyzékbe. Megválasztott nemzetiségi képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb
szavazatot kapják.
A 2014-es választásokkal ellentétben a nemzetiségi szavazás a „rendes”
szavazókörökben kerül lebonyolításra, külön szavazókör nem kerül kialakításra.
Amennyiben a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt a
mozgásában és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát igényelhet.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október
9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én
16.00 óráig vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton
2019. október 13-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig
nyújthat be.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019.
június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási
hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
A választópolgár, valamint segítője csak a választójoga gyakorlásához szükséges ideig
tartózkodhat a szavazóhelyiségben. Ha tájékoztatásra, segítségre van szüksége, forduljon
bizalommal a Szavazatszámláló Bizottság tagjaihoz.
Kérem Önöket, hogy éljenek választójogukkal, és lehetőség szerint minél többen
vegyenek részt az önkormányzati választáson!
Farkasné Szabó Mária jegyző, HVI vezető
A választással kapcsolatos információk részletesen a www.valasztas.hu weblapon
találhatóak!

