
Tájékoztató a 2019. évi önkormányzati választások menetéről 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2019. október 13-án 

(vasárnap) lesz. 

A szavazás ideje: minden szavazókörben reggel 6 órától este 19 óráig. 

 

Kókán 4 szavazókör van. Az egyes szavazókörökbe tartozó választók az alábbi helyszíneken 

szavazhatnak: 

1-es számú szavazókör: Kóka, Dózsa György út 3. (Általános Iskola) – nem 

akadálymentesített 

2-es számú szavazókör: Kóka, Felsővásártér 15/A. (Vízmű) - akadálymentesített 

3-as számú szavazókör: Kóka, Dózsa György út 3. (Általános Iskola) – nem 

akadálymentesített 

4-es számú szavazókör: Kóka, Dózsa György út 3. (Általános Iskola) – nem 

akadálymentesített 

 

Az, hogy ki melyik szavazókörbe tartozik, a Nemzeti Választási Iroda által 2019. augusztus 7-

ig kiküldött értesítőn található. Aki 2019. augusztus 8-tól létesített lakóhelyet (állandó 

lakcímet) Kókán, az a szavazás helyéről a Helyi Választási Irodától kap értesítést. 

 

Szavazni csak személyesen lehet. Ha valaki nem tud elmenni, kérheti, hogy otthonában 

szavazzon. Ehhez a Helyi Választási Irodánál mozgóurna iránti kérelmet kell benyújtani, 

amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy kinyomtatható a Nemzeti Választási 

Iroda honlapjáról. 

 

Mozgóurna iránti kérelmet a következő módokon és időpontokig lehet benyújtani: 

Személyesen: 2019. október 11-én 16.00 óráig 

Postán: a kérelemnek 2019. október 9-én 16.00 óráig be kell érkeznie a helyi választási 

irodához. 

Online: ügyfélkapus azonosítás nélkül 2019. október 9-én 16.00 óráig 

 ügyfélkapus azonosítással 2019. október 13-án 12.00 óráig. 

 

Írásbeli meghatalmazással a meghatalmazott az igénylést 

1. 2019. október 11-én 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához vagy 



2. 2019. október 13-án a12.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz nyújthatja be. 

 

Ha nincs írásbeli meghatalmazás, akkor a kézbesítő (hozzátartozó vagy egyéb személy) az 

igénylést 

1. 2019. október 9-én 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához vagy 

2. 2019. október 13-án a12.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz nyújthatja be. 

 

Tartózkodási helyen történő szavazás: 

Ha nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén szeretne szavazni, akkor át kell 

jelentkeznie. Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig be 

kell érkeznie a Helyi Választási Irodához. Akkor jelentkezhet át, ha tartózkodási helyét 

legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette. Az átjelentkezéshez a Helyi Választási Irodánál 

kérelmet kell benyújtani, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy kinyomtatható 

a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról.  

 

Akadálymentes szavazás 

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítséget igényelhetnek a választások idején az 

alábbiak szerint: 

1. Kérhető Braille-írásos sablon – a kérelemnek 2019. október 4-én 16.00 óráig be kell 

érkeznie. 

2. Kérheti, hogy akadálymentesített szavazókörben szavazzon - a kérelemnek 2019. 

október 9-én 16.00 óráig be kell érkeznie. 

 

Ehhez a Helyi Választási Irodánál kérelmet kell benyújtani, amely beszerezhető a 

Polgármesteri Hivatalban, vagy kinyomtatható a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról. 

 

Személyes adatok letiltása 

A választópolgár megtilthatja, hogy személyes adatait mások használják. Ehhez a Helyi 

Választási Irodánál kérelmet kell benyújtani, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, 

vagy kinyomtatható a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról. 

 

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel 

A választópolgár legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig kérheti nemzetiségi 

névjegyzékbe vételét. Ehhez a Helyi Választási Irodánál kérelmet kell benyújtani, amely 



beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy kinyomtatható a Nemzeti Választási Iroda 

honlapjáról. 

 

Milyen okmányok szükségesek a szavazáshoz? 

A szavazáshoz az alábbi érvényes okmányokat hozza magával: 

lakcímkártya ÉS személyi igazolvány vagy 

 útlevél vagy 

 jogosítvány 

vagy 

régi, papíralapú személyi igazolvány, amely a lakcímkártya nélkül is érvényes. 

 

MIKOR LESZ ÉRVÉNYES A SZAVAZATA? 

A választáson 1 polgármesterre, 6 képviselőre, 3 nemzetiségi (roma) képviselőre és Pest 

Megye Közgyűlésének tagjaira lehet szavazni. 

A szavazat akkor lesz érvényes, ha polgármesterek esetén 1 főt, képviselők esetén 

legfeljebb 6 főt, nemzetiségi képviselők esetén legfeljebb 3 főt, a Megyei Közgyűlés tagjai 

esetében pedig 1 listát jelöl meg. Nemzetiségi képviselőkre csak a nemzetiségi névjegyzékbe 

felvett választópolgárok szavazhatnak. 

 

A választással kapcsolatos további kérdéseire a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu 

honlapján talál választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet 

tájékoztatást. 

http://www.valasztas.hu/

