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TÁJÉKOZTATÓ
A 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati választásokkal kapcsolatosan
az alábbiakról tájékoztatom a választópolgárokat
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási
Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről 2019. augusztus 23-ig.
A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt
felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri
névjegyzékébe.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodához. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június
26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án
12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező
személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be.

Átjelentkezéssel és mozgóurna igényléssel kapcsolatosan bővebb tájékoztatás az alábbi linken található
https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok-2019
A JELÖLTAJÁNLÁS SZABÁLYAI:
- a választáson jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet, a választópolgár jelölési fajtánként érvényesen több jelöltet is
ajánlhat, de ugyanazon jelöltet csak egyszer lehet érvényesen ajánlani
- képviselő- vagy polgármester jelölt csak az lehet, aki a törvényben meghatározott számú választópolgár
ajánlását összegyűjtötte:
képviselő-jelölt az, akit az adott választókerületben választójoggal rendelkező polgárok legalább 1 %-a,
polgármester-jelölt az, akit az adott választókerületben választójoggal rendelkező polgárok legalább 3 %-a
jelöltnek ajánlott.
A képviselő-, valamint a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát a központi névjegyzéknek a
2019. augusztus 7-i adatai alapján határozatban megállapítottam.
Ajánlóívet a helyi választási irodától (7463 Magyaratád, Hősök tere 4.) lehet igényelni a választás
kitűzését követően, amelyet a választási iroda haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-étől ad
át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségben.
Képviselő-, illetve polgármester-jelöltet bejelenteni (ajánlóívet leadni)
legkésőbb 2019. szeptember 9-én 1600 óráig lehet.
A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY: 2019. augusztus 24. napjától a szavazás befejezéséig tart.
A választási bizottságok megbízott tagjait (delegáltakat) a választókerületben jelöltet állító jelölő
szervezet, illetőleg a független jelölt legkésőbb 2019. október 4-én 1600 óráig jelenthet be.
A választással kapcsolatos további információ: www.valasztas.hu
www.magyaratad.h/koh/helyi-valasztasi-iroda
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Prisztács Éva
HVI vezető

