
 

 

 

 

Tataháza Községi Önkormányzat időszakos kiadványa  2019. október | XI. évfolyam 3. szám 

ÖNKORMÁNYZATI  VÁLASZTÁSOK 2019 
A Helyi Választási Iroda tájékoztatja a lakosságot, hogy a Tataháza községben a 2019. október 13-i polgármester, helyi 

önkormányzati képviselő választáson a következő jelölteket vette nyilvántartásba jogerősen a Helyi Választási Bizottság: 

Polgármester-jelöltek a szavazólapon szereplő sorrendben: 

1. Vörös István független 

Helyi önkormányzati képviselő-jelöltek a szavazólapon 

szereplő sorrendben: 

1. Czinegéné Galicz Zsuzsanna független 

2. Vargáné Lovászi Rita független 

3. Kollár Mártonné független 

4. Kollár Ferencné független 

5. Kovács László Mi Hazánk-MIÉP-FKgP 

6. Dóra Péter független 

7. Kollár Zoltánné független 

8. Galicz Edit független 

9. Rác Jenő független 

10. Gyovai János független 

11. Várhegyi László független 

12. Bánóczki Edit független 

13. Jegyugya Dániel független 

14. Kovács Ágota független 

Szavazni 6 jelöltre lehet! 

Megyei listás jelölő szervezetek a szavazólapon  

szereplő sorrendben: 

1. Jobbik Magyarországért Mozgalom 

2. Momentum Mozgalom 

3. 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség –  

Keresztény Demokrata Néppárt 

4. Magyar Szocialista Párt 

5. Demokratikus Koalíció 

6. Mi Hazánk Mozgalom 

Szavazni 1 listára lehet! 

Területi nemzetiségi listák a szavazólapon  

szereplő sorrendben: 

1. Nemzeti Roma Összefogás 

2. 
Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szer-

vezetek Érdekvédelmi Egyesülete 

3. Fiatal Romák Országos Szövetsége 

4. A Magyarországi Cigányközösség Fóruma 

5. 
”Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi 

és Polgári Szövetség 

Szavazni 1 listára lehet! 
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TÁJÉKOZTATÓ VÁLASZTÓPOLGÁROKNAK  
Választójog 

• Minden nagykorú magyar állampolgárnak 

joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányza-

ti képviselők és polgármesterek választásán 

választó és választható legyen. 

• Az Európai Unió más tagállamának ma-

gyarországi lakóhellyel rendelkező nagyko-

rú állampolgárának joga van, hogy a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármeste-

rek választásán választó és választható 

legyen.  

• Magyarországon menekültként, bevándo-

roltként vagy letelepedettként elismert 

minden nagykorú személynek joga van 

ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képvi-

selők és polgármesterek választásán válasz-

tó legyen.  

• Nem rendelkezik választójoggal az, akit 

bűncselekmény elkövetése vagy belátási 

képességének korlátozottsága miatt a bíró-

ság a választójogból kizárt. Nem választha-

tó az Európai Unió más tagállamának ma-

gyarországi lakóhellyel rendelkező állam-

polgára, ha az állampolgársága szerinti 

állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági 

döntése alapján hazájában kizárták e jog 

gyakorlásából./Magyarország Alaptörvénye 

XXIII. cikk (1)-(6) bekezdés/ helyi önkor-

mányzati képviselők és polgármesterek 

választásán  

• a választópolgár lakóhelyén vagy – ha 

legkésőbb 2019. június 26-án tartózkodási 

helyet is létesített – bejelentett tartózkodási 

helyén választhat,a választópolgár bármely 

választókerületben választható, 

• nem választható, aki jogerős ítélet alapján 

szabadságvesztés büntetését vagy büntető-

eljárásban elrendelt intézeti kényszer-

gyógykezelését tölti. /a helyi önkormányza-

ti képviselők és polgármesterek választásá-

ról szóló 2010. évi L. törvény (a további-

akban: Övjt.) 1. § (2)-(3) bekezdés/ Telepü-

lésükön 6 egyéni listás képviselői mandá-

tum szerezhető meg. (Övjt. 4. § d)  

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (sza-

vazóköri névjegyzéket érintő kérelem)  

• Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a 

választópolgár nyújthat be, akinek a válasz-

tás kitűzését megelőzően legalább harminc 

nappal (legkésőbb 2019. június 26-ig) léte-

sített tartózkodási helyének érvényessége 

legalább 2019. október 13-ig tart.  

• Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § 

(1) bekezdés a) pontjában foglalt (választó-

polgár neve, születési neve, születési helye, 

anyja neve, személyi azonosítója) adatokon 

túl tartalmaznia kell a választópolgár tar-

tózkodási helyének címét.  

• A helyi választási iroda vezetője a kére-

lem alapján a választópolgárt törli a lakóhe-

lye szerinti szavazókör névjegyzékéből, 

egyidejűleg felveszik a tartózkodási helye 

szerinti szavazókör névjegyzékébe.  

• A választópolgárt vissza kell venni a 

lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzé-

kébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én 

tartózkodási helyét megszüntette. /Ve. 

307/A. § – 307/B. §/  

Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2019. 

október 9-én 16.00 óráig meg kell érkez-

nie a helyi választási irodához. Az átje-

lentkező választópolgár a) levélben történő 

vagy elektronikus azonosítás nélküli elekt-

ronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. 

október 9-én 16.00 óráig, b) személyes 

vagy elektronikus azonosítást követő elekt-

ronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. 

október 11-én 16.00 óráig visszavonhatja 

átjelentkezési kérelmét.  

Átjelentkezés másik szavazókörbe  – 

a  választást megelőző 66. naptól lehet 

benyújtani.  

A TATAHÁZI HELYI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG TAGJAI Tataháza Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a vá-

lasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-ában 

biztosított jogkörében eljárva – fi 

gyelemmel a Ve.17. és 18. §-ában foglal-

takra – a választásokon közreműködő Helyi 

Választási Bizottság tagjait, póttagjait a 

89/2019. (VIII.28.) ÖKT számú, a HVB 

tisztségviselőit az 1/2019. (IX. 2) számú 

határozatával az alábbiak szerint választotta 

meg:  

Választott tagok:  

• Piukovics Ferenc József elnök  

• Sarok László Istvánné elnökhelyettes  

• Kiss Ferencné 

• Piukovics Miklósné 

• Somoskövi József 

Póttagok:  

• Sarok Teréz 

• Ratkó Istvánné 

A Helyi Választási Bizottság elérhetősége 

Cím: 6451 Tataháza, Kossuth L. utca 60. 

Tel.: +36-79/344-024 

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri 

névjegyzéket érintő kérelem) 

• A mozgóurna iránti kérelmet a szavazó-

köri névjegyzékben szereplő, mozgásában 

egészségi állapota vagy fogyatékossága 

miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.  

• A mozgóurna iránti kérelem a benyújtás 

módjának függvényében meghatározott 

időpontig nyújtható be a helyi választási 

irodához, továbbá a szavazás napján legké-

sőbb 12.00 óráig kell megérkeznie a szava-

zatszámláló bizottsághoz.  

• A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. 

§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt (válasz-

tópolgár neve, születési neve, születési 

helye, anyja neve, személyi azonosítója) 

adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör 

területén lévő tartózkodási helyét, ahová a 

mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyar-

országi lakcímétől eltér, valamint a mozgó-

urna-igénylés okát. /Ve. 103. § (1)-(3) 

bekezdés/  

Határidő: a kérelemnek  

• levélben vagy elektronikus azonosítás 

nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. 

október 9-én 16.00 óráig, személyesen 

vagy elektronikus azonosítással elektroni-

kus 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,  

• az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz 

meghatalmazott útján vagy meghatalma-

zással nem rendelkező személy általi kéz-

besítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 

12.00 óráig kell beérkeznie. Mozgóurna 

igénylése a helyi és nemzetiségi önkor-

mányzati választásokra  – a választást meg-

előző 66. naptól lehet benyújtani  

Szavazni kizárólag a személyazonosság, 

valamint a lakcím vagy a személyi azo-

nosító (személyi szám) igazolása után 

lehet! 

 

Szavazóhelyiség címe 
Kossuth L. utca 60. 

(Községháza) 

Szavazókör 

sorszáma 
1. Választópolgárok száma 971 
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PIAC NYITÓ TATAHÁZÁN   
2019  SZEPTEMBER 28
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Tataháza Község ingyenes,  

közérdekű tájékoztató kiadványa 

Megjelenik 510 példányban 

Lapalapító: Tataháza Községi Önkormányzat 

Felelős kiadó és szerkesztő:  

Vörös István, Mák Balázs 

Elérhetőség: 

 Cím: 6451 Tataháza, Kossuth L. utca 60. 

 E-mail: onkormanyzat@tatahaza.hu 

 Telefon: +36 (79) 344 – 013 

Nyomtatás: Foto Reklámügynökség Kft. (Baja) 

 

MOBIL TŰDŐSZŰRŐ BUSZ TATAHÁZÁN  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

2019. november 8-án (péntek) 

14:00 – 16:00 óra között 

Tataházán, a Művelődési Ház előtti parkolóban 

 

Tataháza Községi Önkormányzat pénzügyi támogatásával  

az alábbi ingyenes szűrővizsgálatokat biztosítja az érdeklődők számára: 

 tüdőszűrés, vércukorszint mérése, vérnyomás mérése, testsúly mérése 

 testtömeg index (BMI) számítás, zsigeri zsírok mérése, testzsír % mérése 

 izom % mérése, haskörfogat mérés, pulzus számolás, VC szint mérése 

 gyógyszertanácsadás házi és útipatika javaslattal 

 valamint kérdőíves állapotfelmérés az életmódbeli rizikótényezők további feltérképezése céljából 

Kérjük, hozza magával: 

- személyi igazolványát, lakcímkártyáját, 

- TAJ kártyáját 

- adóazonosító kártyáját 

- egy saját névre szóló, megcímzett és felbélyegzett borítékot (a tüdőszűrési eredmények postázása miatt) 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat bajai irodájának elérhetőségei: 

Cím: 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 32. 

Telefon: +36-30/627-1380 

E-mail: maltaiszeretetszolgalatbaja@gmail.com 

Facebook: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bajai Csoport 

 

A programon való részvétel INGYENES! 

mailto:maltaiszeretetszolgalatbaja@gmail.com

