Önkormányzati választások – 2019
Diósdon először választunk vegyes választási rendszerben
Október 13-án, vasárnap választjuk meg a következő öt évre Diósd
polgármesterét, a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati
képviselőket, valamint a Pest Megyei Közgyűlés képviselőit.
Idén ősszel, ahogyan minden más 10 000-nél több lakosú településen, úgy
városunkban is, a képviselők vegyes választási rendszerben - egyéni választási
kerületben és kompenzációs listán - jutnak mandátumhoz. (Diósd 2019. január
1-i lakosságszáma 10 482 volt).
Hogyan zajlik majd a választás a diósdiak számára új, vegyes választási
rendszerben?
Ebben az írásunkban a választópolgárok szempontjából gyűjtöttük össze a
legfontosabb információkat.
Diósdi választókerületek
Diósdon mostantól nyolc választókerületben választunk képviselőt. (Eddig
Diósd egy választókerület volt.) A kerületek térképe és utcajegyzéke elérhető az
önkormányzat honlapján https://diosd.hu/?p=6712 , az „Önkormányzati
választások – 2019” fülre kattintva, valamint ki lesz téve a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblájára is. A térképen mindenki megtalálja, hogy lakcíme alapján
melyik körzetbe tartozik.
A polgármester és a képviselő testület tagjainak megválasztása
A diósdi képviselőtestület 12 tagú lesz.
Tagjai: a polgármester és 11 képviselő.
Az önkormányzati választás egyfordulós.
A polgármester az lesz, aki a polgármester jelöltek közül a legtöbb szavazatot
kapja. Pozíciójánál fogva tagja lesz a képviselő testületnek, ahol egy szavazattal
rendelkezik.

A 11 képviselő közül 8 egyéni kerületből jut be, tehát aki a választókerületében
a képviselőjelöltek közül a legtöbb szavazatot kapja, azé lesz a mandátum. A 8
kerület egy-egy képviselőt ad, tehát összesen nyolcat.
3 képviselő kompenzációs listáról szerezhet mandátumot.
A képviselővé nem vált egyéni jelöltekre adott szavazatokat
jelölőszervezetenként (pártok, egyesületek) összeadják, és ez alapján kiosztják
a kompenzációs mandátumokat.
Kompenzációs listáról csak az a szervezet kaphat helyet, amelyik Diósdon
legalább 5 képviselőjelöltet állított, (egyéni képviselők számának fele +1 fő) és
jelöltjei a települési szinten összesített kompenzációs szavazatok legalább öt
százalékát megszerezték.
Változhat a képviselőtestület létszáma, amennyiben a polgármesterként
megválasztott személy képviselőként is mandátumot nyer. (Aki polgármester
jelöltként indul, indulhat képviselőjelöltként is, de ez nem kötelező). Ha tehát
valaki mindkét minőségében nyer, a két szavazat összeolvad. Ez azt jelenti,
hogy hiába nyert két helyen és így két szavazati lehetőséget kaphatna, a
testületi üléseken egy emberként egy szavazatot adhat majd le. Ebben az
esetben a testület létszáma 11 fő lesz, a polgármesterrel együtt.
Kinek van választójoga?
Ki lehet választó (aktív választójog) és ki választható (passzív választójog)?
Az önkormányzati
képviselők
és
polgármesterek
általános
választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén
lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá
aktív választójoga van a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként
elismert nagykorú személyeknek is.
Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem
passzív választójoggal) az, akit a bíróság belátási képesség korlátozottsága vagy
bűncselekmény elkövetése miatt kizárt ebből a jogból.
Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet
alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a
közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti
kényszergyógykezelés alatt áll.

Hol szavazhatunk?
Állandó lakhely, tartózkodási hely.
Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye
szerinti település szavazóköri névjegyzékre. Akinek tehát Diósdon van az
állandó lakcíme, az a diósdi névjegyzékben szerepel.
Az a választópolgár, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal
tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessége a szavazás napjáig
folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat.
Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon
16 óráig meg kell érkeznie a Helyi Választási Irodához.
Az átjelentkezés vissszavonására levélben történő vagy elektronikus azonosítás
nélküli elektronikus benyújtás esetén a szavazást megelőző negyedik napig,
személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén
legkésőbb a szavazást megelőző második napig van lehetőség.
Amennyiben a választópolgár átjelentkezéssel szavaz (és bejelentett
lakcímeiben változás nem történik), a következő önkormányzati választásig a
tartózkodási helye szerinti névjegyzékben szerepel majd. (Vagyis kizárólag a
tartózkodási helyén kitűzésre kerülő időközi önkormányzati képviselő vagy
polgármester választáson vehet részt.)
Ajánlás
A választópolgárnak jogában áll ajánlást adni a polgármester - és a képviselő
jelöltségre készülőnek.
Ajánlást adni nem kötelező.
Tilos ajánlást kérni kényszerítéssel, munkahelyi fenyegetéssel, vagy függőségi
helyzet kihasználásával. Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére
előnyt adni vagy ígérni, illetve neki azt elfogadnia szintén tilos.
Tilos bizonyos helyeken aláírást gyűjteni, például az ajánló munkahelyén,
munkaidőben vagy a munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
felsőoktatási és köznevelési intézményben, egészségügyi szolgáltató
helyiségében, tömegközlekedési eszközön, állami és önkormányzati szervek
hivatali helyiségében, valamint a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásának
hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen, amilyenek például
a bevásárlóközpontok és parkolóik.

A jogtalan próbálkozásokat utasítsák vissza!
A szabálytalanul gyűjtött ajánlás érvénytelen.
Ha úgy döntenek, hogy ajánlanak valakit, akkor érdemes figyelni a formai
követelmények betartására, mert csak az érvényes ajánlások számítanak. Ha
tehát ajánlanak valakit, akkor figyelni kell arra, hogy az ajánlócédulán pontosan
tüntessék fel adataikat.
Egy ember több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltre csak egy érvényes ajánlást
lehet leadni. (Tehát hiába írjuk alá valakinek az ajánlóívét kétszer, a második
nem számít.)
A képviselőjelöltségre készülők közül mindenki csak a saját választókerületének
potenciális képviselőjelöltjeit ajánlhatja. Ezért mind az ajánlásgyűjtőknek, mind
az ajánlást adóknak figyelniük kell az új körzethatárokra, mert hiába lakik valaki
pár háznyira, lehet, hogy már a szomszéd választókerületbe tartozik, és akkor
az ajánlás nem lesz érvényes.
Ki lehet polgármester illetve önkormányzati képviselőjelölt?
Az általános feltétel mellett, tehát hogy legyen választójoga, vannak a jelöltségi
folyamatra vonatkozó előírások is. Ezeket a szabályokat a jelöltségre
pályázónak (függetlenként induló) és a jelölőszervezetnek (párt, egyesület) kell
ismernie és betartania. A választópolgárnak nincs vele tennivalója.
Képviselő vagy polgármesteri jelöltség megszerzéséért nemcsak Diósdon lakó
indulhat és Diósdon sem kötelező abban a körzetben indulnia, ahol lakik.
A polgármesteri jelöltséghez Diósdon 300 ajánló aláírása kell.
A képviselőjelöltség megszerzéséhez Diósdon átlagosan 10 ajánló kell. Ez a
szám választókerületenként változik, mert a választókerületi névjegyzékben
szereplő választópolgárok száma alapján határozták meg a szükséges ajánlások
számát. (A választópolgárok 1%-a).
Az ajánlásokat gyűjtőknek kell figyelnie arra, hogy meglegyen az előírt érvényes
aláírások száma, ez sem a választópolgár feladata.

A szavazás
A választópolgárok Idén is kapnak majd értesítést a választásról és így
ellenőrizni tudják, hogy szerepelnek-e a névjegyzékben. Ha nem, jogorvoslati
eljárást indíthatnak.
Mozgó urnát a szokott módon és indokok alapján lehet kérni, ha valaki
egészségi állapota miatt otthonában szeretne szavazni.
A szavazás változatlan módon történik.
Személyesen, a lakcím szerint meghatározott szavazóhelyiségben, a
személyazonosság valamint a lakcím, vagy személyi azonosító igazolása után, a
jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző
vonallal lehet érvényesen voksolni.

Szavazólapok
Diósdon minden választópolgár 3 szavazólapot mindenképpen kap.
Az elsőn a polgármesterre szavazhat, a másodikon a képviselőre, a harmadikon
a megyei képviselőket adó pártra.
Negyedik lapot az kap, aki nemzetiségi választópolgárként regisztráltatta
magát, így nemzetiségi önkormányzati képviselőt is választhat. Fontos tudni,
hogy aki nemzetiségi önkormányzati jelöltre szavaz, az ugyanúgy szavazhat a
települési önkormányzati képviselőtestületi képviselőkre is, tehát a kettő nem
zárja ki egymást.
A szavazólapok közül tehát három lapon ugyanazok a jelöltek szerepelnek mind
a 8 diósdi választókerületben. Az egyiken a polgármesteri posztért indulók, a
másikon a megyei képviselői posztért versengő pártok listái szerepelnek, a
következőn a nemzetiségi önkormányzati jelölteké.
A negyedik lapon azonban mind a nyolc választókerületben más-más névsor
lesz. Ezen a lapon minden választókerületben azoknak a képviselőjelölteknek a
nevei olvashatóak majd, akik abban a körzetben szeretnének mandátumot
szerezni.
(Eddig az összes diósdi jelölt nevét láttuk a szavazólapon, mostantól csak a saját
körzetünkben indulók nevét. Eddig több – legfeljebb 8 – képviselőre adhattuk le
szavazatainkat, az új vegyes rendszerben a választókerületi jelöltek közül
érvényesen csak egy személyre lehet szavazni.) Az lesz az egyéni
választókerület képviselője, aki a legtöbb szavazatot kapja.

A megyei jelöltek esetében jelölő szervezetekre szavazhatunk majd, nem
nevekre. Csak azok a jelölő szervezetek kapnak mandátumot, amelyek
megszerzik a szavazatok legalább 5 %-át.
A Pest megyei közgyűlés 44 tagú lesz, a tagok számát a lakosság szám alapján
határozzák meg. (Pest megye lakosainak száma 1 293 043 volt 2019 január 1én). A mandátumok számát az úgynevezett D’Hondt módszerrel osztják szét a
legalább 5%-ot szerzett pártok között.
Az önkormányzati választásokra vonatkozó információkat megtalálják az
önkormányzat honlapján, https://diosd.hu/?p=6712 facebook oldalán és
nyomtatásban a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
Kérjük, amennyiben kérdésük van, írják meg a kommunikacio@diosd.hu –ra,
hogy az augusztusi újságban megválaszolhassuk.
Polgármesteri Hivatal
Diósd

