FELHÍVÁS
Tisztelt Választópolgárok!
A 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselő és polgármesterválasztások legfontosabb határideire, illetve eljárási kérdéseire az alábbiakban hívom fel
figyelmüket:
1. A Nemzeti Választási Iroda azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7.
napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel, értesítő megküldésével tájékoztatja
2019. augusztus 23-ig a szavazóköri névjegyzékbe vételről. A Helyi Választási Iroda
a továbbiakban HVI) értesítő átadásával tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7. napját követően kerül a
település szavazóköri névjegyzékébe.
2. A helyi választási iroda a 2019. augusztus 7-i állapotnak megfelelően 2019. augusztus
8. napján teszi közzé a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát.
3. A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19 óráig
tart.
4. A helyi választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019.
augusztus 24-én adja át az igénylő vagy jelöltként indulni szándékozó választópolgár
részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A jelöltek az ajánlóív igényléséhez,
valamint a jelöltbejelentéshez szükséges formanyomtatványt a www.valasztas. hu
internetes felületről tölthetik le, illetőleg kérés esetén a helyi választási irodától
szerezhetik be.
5. Jelöltet bejelenteni legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16 óráig lehet.
6. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2019.
szeptember 9-én 16 óra után végzi el.
7. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (mozgóurna igénylés,
átjelentkezés) legkorábban 2019. augusztus 8. napján lehet benyújtani.
8. Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki 2019. június 26án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel
rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább október 13-ig tart. Az
átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-n 16 óráig meg kell
érkeznie a helyi választási irodához.
9. A választási bizottság megbízott (delegált) tagjait legkésőbb 2019. október 4-én 16
óráig lehet bejelenteni.
10. A mozgóurna iránti kérelmet a HVI-hez levélben, vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül
interneten legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus
azonosítással interneten 2019. október 11-én 16 óráig, vagy 2019. október 11-én 16
órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. október 13-án 12 óráig lehet
benyújtani. Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz pedig a szavazás napján 12
óráig lehet a mozgóurna iránti kérelmeket benyújtani.
11. Valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét,
anyja nevét, személyi azonosítóját. Az interneten, ügyfélkapus azonosítással beadott
kérelem esetén elegendő, ha a kérelmező a nevét és a személyi azonosítóját megadja.
Fentieken túl az egyes kérelemtípusoknál más-más a kérelmeket tartalmazó adat,
melyről a HVI-nél kérhet felvilágosítást. A HVI a kérelem tárgyában hozott döntéséről
értesítést küld a kérelmező számára.
12. A HVI vezető a névjegyzéket 2019. október 11-én 16 óra után lezárja. A névjegyzékbe
felvenni ezt követően senkit nem lehet!

13. A szavazás 2019. október 13-án 6-19 óra között zajlik. A magyar választópolgárok
személyazonosságukat és lakcímüket a magyar hatóság által kiállított, érvényes
igazolványok bemutatásával igazolhatják. Sem lejárt személyi igazolvánnyal, sem
lejárt útlevéllel, sem lejárt jogosítvánnyal nem lehet szavazni!
14. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12én 16 óráig köteles eltávolítani!
15. A választópolgárok széleskörű tájékoztatása céljából választási információs szolgálat
működik a Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatalnál. A szolgálat vezetője Tarr
Attila jegyző, helyettese Németh Dóra aljegyző
Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi választási iroda tagjai:
• Tarr Attila jegyző, HVI vezető (elérhetősége: 06-20-5197525)
• Németh
Dóra
HVI
jogi
helyettes
(elérhetősége:
jegyzo@morichida.net
• Varga Sándorné HVI tag (elérhetősége 96-681-012,
igazgatas@morichida.net

06-70-3346408),
06-70-3675732),

Mórichida, 2019. augusztus 1.

Németh Dóra
HVI jogi helyettes

