HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2018
2018. novemberében járulunk ismét az urnák elé, hogy megválasszuk:
1. a község polgármesterét
2. a községi tanács tagjait és
3. a helyi közösségi tanácsok tagjait
A helyi önkormányzati választásokkal egy időben zajlik majd a magyar nemzeti közösség
képviselőinek a községi tanácsába történő választása is.
A helyi önkormányzat tanácsába történő választásokat és polgármester-választásokat az
SZK Országgyűlésének elnöke 2018.11.18., vasárnapra írta ki.
Az SZK Országgyűlésének elnöke megjelölte azt a napot is, amikor meg kell kezdeni a
választással kapcsolatos teendők is, ez a nap 2018. szeptember 3., hétfő.
A helyi közösségek tanácsaiba történő választást a község polgármestere, a magyar
nemzeti közösség tanácsának történő választást pedig a magyar nemzeti közösség
tanácsának elnöke írta ki.
A választások kiírása az SZK Hivatalos Közlönyében jelent meg, a polgárok a választások
kiírásáról pedig a helyi médiából és a községi honlapból is értesülhetnek.
A KÖZSÉGI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS
A község polgármesterének és a községi tanács tagjainak választása egy időben zajlik. A
község polgármesterét a többségi választási rendszer alapján választjuk meg, ez pedig azt
jelenti, hogy egyéni jelöltre voksolunk.
Polgármesteri posztra minden SZK állampolgár jelöltetheti magát, aki a szavazás napján
18. életévét betöltötte és Lendva Község területén állandó lakóhellyel rendelkezik.
Polgármester jelöltet a községben működő politikai pártok és a választókerület (község)
választópolgárai jelölhetnek. Jelölteket a politikai pártok saját szabályaik szerint, a
választópolgárok pedig aláírásokkal állíthatnak. Abban az esetben, ha polgármester
jelöltet a választópolgárok csoportja állít, úgy a jelöltállításhoz szükséges létszám a
községben lévő választópolgárok minimum 2%-a, akik a legutóbbi rendes választásokon
az I. körben voksoltak, de nem kevesebb mint 15 és nem több mint 2.500.
A legutóbbi helyi önkormányzati választásokon a polgármesterre összesen 4.737
szavazópolgár adta le a voksát, ami azt jelenti, hogy a polgármesteri jelöltállításhoz
szükséges 2 % a községben élő 95 választópolgári aláírást jelent.

A KÖZSÉGI TANÁCSTAGOK VÁLASZTÁSA
Lendva Község Községi Tanácsa összesen 19 tagból áll, ebből két tag a magyar
nemzetiség képviselője, egy tag pedig a roma közösséget képviseli.
A községi tanács fenti összetételét illetően a választások két féle módon valósulnak meg,
mégpedig:
1. 16 tanácstagot az arányos választási rendszer szerint választunk, ez pedig azt jelenti,
hogy – voksunkat a jelöltek listájára adjuk le. A jelöltek listáján maximum annyi jelölt
lehet, ahányat egy választókerületben megválasztanak, ez pedig Lendva Község
esetében 16. A községben minden politikai párt egy-egy választókerületben egy-egy
jelöltlistát állíthat. A választókerületben a jelöltek listáját aláírással olyan
választópolgárok csoportja állíthatja, akik a választókerületben állandó lakóhellyel
rendelkeznek, amennyiben a választópolgárok más EU tagország állampolgárai,
akiknek nincs bejelentett állandó lakóhelyük a Szlovén Köztársaságban, úgy ideiglenes
lakóhellyel rendelkeznek. A szükséges aláírások száma a választópolgárok minimum 1
%-a a választókerületben a választási kiírás napján, azonban nem kevesebb 30-nál és
nem több 1000-nél.
Lendva Község Községi Tanácsa tagjainak választásán a 2018. 09. 03-i választói
névjegyzék alapján 9.258 jogosult leadni a voksát, ez pedig azt jelenti, hogy jelöltek
listáját 93 olyan választópolgár csoport aláírásával lehet állítani,
akik a
választókerületben (a mi esetünkben – a községben minden egy választókerületben)
állandó lakóhellyel, illetve mint más EU tagállam állampolgárai ideiglenes lakóhellyel
rendelkeznek.
2. két tanácstagot – a magyar nemzeti közösség képviselőit és egy tanácstagot – a roma
közösség képviselőjét a többségi választási rendszer szerint választjuk, tehát egyes
jelöltre szavazunk (azonos módon mint a község polgármesterének választása
esetében).
a/ A községi tanácstag jelölteket – a magyar nemzeti közösség képviselőit – csak a
községben élő magyar nemzeti közösség tagjai határozzák meg minimum 15
választópolgár aláírásával.
A tanácstagokat – a magyar nemzeti közösség képviselőit - azok választhatják ill.
községi tanácstagnak azok választhatók, akik be vannak jegyezve a magyar nemzeti
közösség választói névjegyzékébe.
b/ Községi tanácstag jelölteket – a roma közösség képviselőjét
pedig a
választópolgárok – a községben élő roma közösség tagjai minimum 15
választópolgár aláírásával, illetve a községben működő romák társadalmi
szervezetének szerve határozza meg.
A tanácstagokat – a roma közösség tagját azok választhatják ill. községi
tanácstagnak azok lesznek választhatók, akik be lesznek jegyezve a roma közösség
választói névjegyzékébe.
A törvény előírja, hogy azoknak a politikai pártoknak és választópolgároknak, akik a
választókerületben több mint egy községi tanácstag és helyi közösségi tanácstag jelöltet
állítanak, biztosítaniuk kell a nemek arányos képviseletét a jelöltlisták és a jelöltségek
állítása során. Tehát a jelölteket illetve a jelöltlistákat úgy kell összeállítani, hogy mindkét

nem legkevesebb 40 % szerepeljen a jelöltségben illetve a jelöltlistán, majd hogy a
jelöltlista első felében a férfi és a női jelöltek felváltva szerepeljenek.
A fenti bekezdés rendelkezése nem vonatkozik azokra a jelöltlistákra, amelyeken három
férfi ill. női jelölt szerepel. A jelöltlistán, amelyen három jelölt szerepel, legalább egy jelölt
legyen a másik nemhez tartozó személy.
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA TAGJAINAK VÁLASZTÁSA
A helyi közösség tanácsainak tagjait a többségi választási rendszer szerint választjuk,
mégpedig egyéni jelöltekre adjuk le a voksot.
A tanácstagjelölteket javasolhatnak: a politikai pártok és legkevesebb tíz választópolgár
aláírással, mégpedig annyi jelöltet állíthatnak, amennyit a helyi közösség
választókörzetében választanak.
VÁLASZTÁSI SZERVEK
A helyhatósági választásokat a választási bizottságok irányítják és vezetik le, mégpedig
Lendva Község Választási Bizottsága (a községi tanácstagok, a község polgármesterének
és a helyi közösségek tanácstagjainak választására). Lendva Község Választási
Különbizottsága – a magyar nemzeti közösségi képviselők választására (két községi
tanácstag – nemzetiségi képviselő választására) és Lendva Község Választási
Különbizottsága – a roma közösségi képviselők választására (egy községi tanácstag –
roma közösségi képviselő választására), a helyhatósági választások lebonyolítása során
viszont bizonyos feladatokat a Köztársasági Választási Bizottság lát el (felügyeletet lát el a
községi választási bizottság szervei működésének jogszerűsége felett, szakmai támogatást
nyújt, előírja a választásokhoz szükséges formanyomtatványokat, egységes szabványokat
határoz meg a választási anyagra vonatkozóan, stb.).
A magyar nemzeti közösség községi tanácsának választását e közösség választási
bizottsága látja el.
A szavazóhelyeken a szavazást Lendva Község Választási Bizottsága által kinevezett
választási bizottságok irányítják. A politikai pártok, a község polgárainak egyéb
szervezetei, valamint a polgárok a választások kiírásától számított legkésőbb 10 napon
belül (tehát 2018.09.13.-ig) a Lendva Község Választási Bizottságához javaslatokat
nyújthatnak be a választási bizottság elnökére és tagjaira, valamint azok helyetteseire
vonatkozóan.
A választások kiírásával kezdetét veszik a választási teendők is, amelyeket a törvényben
meghatározott határidők keretében szükséges ellátni. Ezzel a céllal tesszük közzé a
választási határidőnaplót is, a 2018. évi helyhatósági választásokkal kapcsolatos értesítésék
közzététele pedig a választások megvalósításának terve tekintetében folyamatosan zajlik
majd.
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