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A köztársasági elnök 308/2019. (VII. 26.) KE számú 
határozata értelmében a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 
13. napjára tűzte ki.

Fentieknek megfelelőn a Nemzeti Választási Bizottság 
183/2019. számú 2019. július 30. napján kelt határozatában 
Kunhegyes Város tekintetében – mivel a 2011. évi népszámlálás 
adatai szerint az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma 
168 fő volt – a Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 
2019. évi általános választását is 2019. október 13. napjára – a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 
általános választásának napjára –  A Nemzeti Választási tűzte ki.
Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. számú mellékletében 
felsorolt tizenhárom nemzetiség esetében nemzetiségenként 
felsorolta azon településeket, ahol a települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választását kitűzi, és egyidejűleg 
meghatározta a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát is.

A Kunhegyesi HVI vezetőjeként Kunhegyes településen a 
2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán – a megszerezhető mandátumok – azaz 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete 
megválasztandó tagjainak számát 8 fő képviselői 
mandátum szerint állapítottam meg.

Kunhegyesi Választási szervek
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán a következő választási bizottságok működnek:
 szavazatszámláló bizottság ( ), SZSZB
 helyi választási bizottság ( );HVB

Helyi Választási Bizottság
A képviselőjelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a Helyi 

Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.
A Helyi Választási Bizottság dönt
 a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése 

elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben 
elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos 
kifogásról,

 minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az 
egyéni listás vagy a polgármester-választáshoz 
kapcsolódik.

A Helyi Választási Bizottság három tagját és két póttagját a 
Képviselő-testület 2019. augusztus 29-én választotta meg. [Ve. 
23. §] 

A további egy-egy tagját a településen jelöltet, illetve HVB 
listát állító jelölő szervezetek, valamint a településen induló 
független jelöltek bízzák meg.

A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. 
október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) 
bekezdés]

Helyi Választási Bizottság elérhetősége: 5340 Kunhegyes, 
Szabadság tér 1. e-mail: hivatal@kunhegyes.hu
Választott tagjai:

 Munkácsy István (elnök)
 Benedek Istvánné (elnökhelyettes)
 Kovácsné Lázár Elvira (tag)

 Nagy Attila (póttag)
 Ráczné Barta Julianna (póttag)

Határozatai:
1/2019.(VIII.30.) HVB határozat a Helyi Választási 

Bizottság elnökének megválasztásáról,
2/2019.(VIII.30.) HVB határozat a Helyi Választási 

Bizottság elnökhelyettesének megválasztásáról,
3/2019.(VIII.30.) HVB határozat a Helyi Választási 

Bizottság elnökének felhatalmazásáról a határozatban lévő név-
, szám- vagy más elírás kijavítására,

4/2019.(VIII.30.) HVB határozat a Helyi Választási 
Bizottság elnökére való hatáskör átruházásról a HVB-hez 
benyújtott kifogásnak a kifogás elbírálására jogosult választási 
bizottsághoz történő áttételére,

5/2019.(VIII.30.) HVB határozat Képviselői megbízólevél 
átadására vonatkozó hatáskör elnökre történő átruházásáról,

Szavazatszámláló Bizottság
A szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda 

vezetője legkésőbb 2019. október 10-én a póttagok közül a 
szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha az 
átjelentkező választópolgárok vagy a mozgóurnát igénylő 
választópolgárok száma azt indokolja. [Ve. 24. § (3) bekezdés]

Kunhegyes városban működő 7 szavazókör mindegyikében 
önálló szavazatszámláló bizottság működik. 

A -be a választókerületben jelöltet, illetve listát állító SZSZB
jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot 
bízhatnak meg.

A szavazatszámláló bizottság megbízott tagját legkésőbb 
2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) 
bekezdés]

Helyi Választási Iroda
Helyi Választási Iroda elérhetősége: 5340 Kunhegyes, 

Szabadság tér 1. e-mail: jegyzo@kunhegyes.hu
A helyi választási iroda vezetője a jegyző.

A választási iroda vezetője a választási iroda tagjai közül 
kinevezi helyettesét. 

A Kunhegyesi HVI vezetőjének helyettesei: 
 Dr. Márton Viktória aljegyző, jogi helyettes
 Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, 

pénzügyi helyettes
 Barabás Attila informatikai helyettes

A választási iroda további tagjait a választási iroda vezetője a 
választási iroda feladatainak végrehajtásához szükséges 
számban, határozatlan időre bízza meg. A választási iroda a 
tagjairól nyilvántartást vezet. A választási iroda tagjává 
közszolgálati tisztviselő, állami tisztviselő és közalkalmazott 
bízható meg.

Kunhegyes, 2019. augusztus 30.

 Barta Ferenc jegyző
 Kunhegyesi HVI vezetője

Önkormányzati választások 2019.

HIRDETMÉNY
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásáról


