
Választási hirdetmény a jelöltekről 

Tisztelt Választópolgárok! 

Ezúton tájékoztatom Önöket az Esztár településen induló polgármester- és 
képviselő-jelöltekről, a szavazólapokon szereplő – a Helyi Választási Bizottság 
által kisorsolt - sorrendben. 

Polgármester-jelöltek: 

Szécsi Tamás független jelölt  

 

Képviselő-jelöltek: 

Réz Tamás független jelölt 

Farkas Zoltánné független jelölt 

Rácz József független jelölt 

Halász Istvánné független jelölt 

Vajasné Ragályi Edit Anna független jelölt 

Rizán Péter független jelölt 

Csörsz Gyula független jelölt 

Korcsmárné Széles Anikó független jelölt 

Mándoki Józsefné független jelölt 

Nagy Gyula független jelölt 

 

Roma nemzetiségi képviselő-jelöltek: 

Rácz József     Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szervezet jelöltje 

Balogh István  Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szervezet jelöltje 

Rézműves Ernő Gusztáv  Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szervezet jelöltje 

 

További információk a választással kapcsolatban: 

Az a választópolgár, aki a településen szavaz, - és nem szerepel a nemzetiségi 
névjegyzéken -   a szavazáskor három  szavazólapot kap: 

 megválaszthatja a település polgármesterét: a szavazólapon 1 jelöltre adhatja le 
szavazatát, 

 megválaszthatja a település önkormányzatának képviselőit: a választókerület 
jelöltjei közül legfeljebb 6  jelöltre adhatja le, illetve 



 szavazhat a megyei listára.  

Amennyiben Ön a nemzetiségi (roma) névjegyzéken szerepel, a fenti három 
szavazólapokon túl további három, zöld színű szavazólapot is kap, melyen az országos, 
a területi, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzati jelöltekre is szavazhat. 

A nemzetiségi önkormányzati képviselőkre kizárólag a központi névjegyzékben az 
adott nemzetiség tagjaként regisztrált választópolgár szavazhat! 

Érvényesen szavazni legfeljebb annyi jelöltre lehet, ahány tagú a képviselő-
testület.  Képviselők a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek. 
 

Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben 
szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi 
nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, választhat, hogy melyik település 
önkormányzatának megválasztásában szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a 
tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti 
választási irodától. Átjelentkezni október 9. napján 16 óráig kizárólag a választás 
kitűzését megelőzően legalább június 26-ig létesített tartózkodási helyre lehet azzal a 
feltétellel, hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi 
önkormányzati  képviselők  választásán Magyarország külképviseletein 
szavazásra nincs mód! 

Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, 
hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak 
írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a 
szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól kérhet. 

A szavazás során a szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön 
személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és 
a lakcím vagy személyi azonosító igazolására a következő, érvényes igazolványok 
alkalmasak: 

 lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, papíralapú, könyv 
formátumú) vagy 

 személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél, vagy vezetői 
engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett 
a lakcímigazolvány (lakcímkártya). 

Ha Ön a fent felsorolt okmányok egyikével sem rendelkezik a szavazás napján, vagy 
azok érvényessége lejárt, nem szavazhat, ezért kérem, hogy okmányai érvényességét 
nézze meg, és szükség esetén gondoskodjon arról, hogy okmánya a szavazás napján 
érvényes legyen. 

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy az Esztári Közös Önkormányzati 
Hivatalban Választási Információs Szolgálat működik, ahol munkatársaimmal készséggel 
állunk a rendelkezésükre. Telefonon: 54/414-081, 0670930012 e-
mailben: esztarph@gmail.com  

Fekéné Tarcsi Csilla sk. 
a Helyi Választási Iroda vezetője 

http://www.valasztas.hu/hu/download/133/hvik.pdf
http://www.valasztas.hu/hu/download/133/hvik.pdf


 


