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TÁJÉKOZTATÓ 

a jelöltekről és az érvényesen leadható szavazatok számáról 
 

- Nagyhajmás- 
 

 

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, 
vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati általános 
választásokat. 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény előírásai szerint a Helyi Választási Bizottság a 
határidőben bejelentett, megfelelő számú ajánlásokkal 

rendelkező jelölteket nyilvántartásba vette, és a jelöltek szavazólapokon való megjelenésének 
sorrendjét 2019. szeptember 9.-én kisorsolta. A jelöltek a szavazólapokon a sorsolási sorrend 
szerint jelennek meg. 

 

A 2019. október 13. napjára kitűzött választások nagyhajmási jelöltjei a 
szavazólapokon való megjelenés - Helyi Választási Bizottság által sorsolt - 
sorrendjében: 
 

POLGÁRMESTER JELÖLTEK 

1. Molnár Norbert András független 

2. Kürtös Csaba független 

3. Horváth Miklós független 

4. Gittné Buzás Gyöngyi független 

EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ JELÖLTEK 

1. Dana Jánosné független 

2. Melli Ramóna független 

3. Brandt Renáta független 

4. Drüszler Gábor független 
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TELEPÜLÉSI NÉMET NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ JELÖLTEK 

1. Fodor Viktória 
Baranyai Német Önkormányzatok 
Szövetsége 

2. Kertészné Brandt Bernadett Baranyai Német Önkormányzatok 
Szövetsége 

3. Miklóssy Balázs 
Baranyai Német Önkormányzatok 
Szövetsége 

TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ JELÖLTEK 

1. Márton Alexandra 
„Lungo Drom” Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 

2. Szőke Alexandra 
„Lungo Drom” Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 

3. Orsós Róbert „Lungo Drom” Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 

 

Az érvényesen leadható szavazatok száma 

 

 A polgármester-választáson érvényesen legfeljebb 1 jelöltre lehet szavazni.  

 

 A megválasztható képviselők száma Nagyhajmáson 4, ezért a települési önkormányzati 
képviselők választásán érvényesen legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni az egyéni listás 
képviselő-jelöltek közül. A szavazólap érvénytelen, ha egyetlen körben sincs X vagy + jel, 

vagy több, mint 4 körben is van, ezért érvényesen szavazni 4 jelöltnél kevesebb jelöltre is 
lehet! 

 

 A megyei önkormányzati választáson (a megyei közgyűlés tagjaira) érvényesen 
legfeljebb 1 listára lehet szavazni.  

 

 A települési német nemzetiségi önkormányzati képviselők száma Nagyhajmáson 3 fő, ezért 
a települési német nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán érvényesen 
legfeljebb 3 jelöltre lehet szavazni. A szavazólap érvénytelen, ha egyetlen körben sincs X 
vagy + jel, vagy több, mint 3 körben is van, ezért érvényesen szavazni 3 jelöltnél kevesebb 
jelöltre is lehet! 

 

 A területi német nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen legfeljebb 1 

listára lehet szavazni.  

 

 Az országos német nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen legfeljebb 1 

listára lehet szavazni.  

 

 A települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők száma Nagyhajmáson 3 fő, ezért 
a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán érvényesen 
legfeljebb 3 jelöltre lehet szavazni. A szavazólap érvénytelen, ha egyetlen körben sincs X 
vagy + jel, vagy több, mint 3 körben is van, ezért érvényesen szavazni 3 jelöltnél kevesebb 
jelöltre is lehet! 



 

 A területi roma nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen legfeljebb 1 listára 
lehet szavazni.  

 

 Az országos roma nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen legfeljebb 1 

listára lehet szavazni.  

 

Mágocs, 2019. október 2. 
 

Helyi Választási Iroda 

Mágocs
  


