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Beszámoló 

 

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármester  

választások lebonyolításáról 

 
Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

 

Áder János köztársasági elnök 2019. október 13-ára írta ki a megyei, a települési 

önkormányzati  és a  polgármesteri  választásokat. A választások lebonyolításának a feladata a 

Helyi Választási Bizottság (HVB), a szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) és a Helyi 

Választási Iroda (HVI) feladata volt az elmúlt hónapokban, akik maradéktalanul eleget tettek 

a feladatuknak. 

 

A polgármester- és települési képviselő választásokon azok indulhattak, akik  a jogszabályban 

előírt határidőig és módon leadták az ajánlóíveiket. A polgármester esetében 55 db , képviselő 

esetében 19 db ajánlást tartalmazó ajánlóívet kellett leadni. Ezeket az ajánlóíveket a Helyi 

Választási Irodától lehetett igényelni, majd az ajánlások beszerzése után  a Választási Iroda  

ellenőrizte, majd a HVB hagyta jóvá a jelöltek indulását. A határidőre Nagycenken  1 

polgármesteri- és 10 települési képviselő-jelölt adta le a szükséges számú ajánlást.  

 

A választások lebonyolítására október 13-án reggel 6 óra és este 19 óra között került sor. A 

településen 1799 személy szerepelt a névjegyzékben. 706 személy  élt a szavazati jogával, ez 

39 %-os részvételt jelent .  A szavazás problémamentesen bonyolódott le, rendkívüli esemény 

nem történt. 2 szavazókörben történt a szavazás, melynek összesített eredménye a következő:  

 

A polgármester-választáson 1 induló volt, Csorba János  a leadott 706 szavazatból 664 

szavazatot szerzett,42 szavazat érvénytelen  volt  . 

 

A kislistás választáson szintén 706-an szavaztak, mindenki maximum 6 jelöltre szavazhatott, 

a megszerzett szavazatok a következőképpen alakultak ( érvénytelen szavazatok száma: 22 ):  

 

  1. Lukács Zsuzsanna   487 szavazat,  

  2. Matiasecné dr. Tóth Melinda   460 szavazat 

  3. Czenki József    360 szavazat 

  4. Takács Miklós     354 szavazat  

  5. Barasits László    314  szavazat 

  6. Fekete Szabolcs     312 szavazat 

  7. Horváth János      291 szavazat 

  8. Horváth Rezső     288 szavazat, 

  9. Fekete Bálint        285 szavazat 

10. Füzi Ernő    172 szavazat  



 

Ennek alapján az első hat  képviselő szerzett mandátumot, kiegészülve Csorba János  

polgármesterrel.   

 

A megyei önkormányzati választásokon szintén 706-an éltek a szavazójogukkal. Itt minden 

választópolgár 1 listára adhatta érvényesen a szavazatát. Itt a szavazatokat nem kellett 

összesíteni, hanem szavazókörönként kellett  a Területi Választási Iroda ( TVI ) részére 

szolgáltatni. A településen a megyei szervezetekre leadott szavazatok a következőképpen 

alakultak: 

 

1. számú szavazókör  

 

  1. FIDESZ-KDNP  174 szavazat 

  2. MOMENTUM  49 szavazat 

  3. DK   40 szavazat 

  4. JOBBIK   38 szavazat 

  5. MSZP  15 szavazat   

 

2. számú szavazókör  

 

  1. FIDESZ-KDNP   179 szavazat 

  2. DK       68 szavazat 

  3. MOMENTUM    53 szavazat 

  4. JOBBIK      38 szavazat 

  5. MSZP     12 szavazat   

 

Köszönöm, hogy meghallgatták beszámolómat! 

 

Nagycenk, 2019. október 21. 

 

 

 

 

        dr. Szemerédiné Farkas Katalin   

          HVB elnök  

 


