Tisztelt Választópolgárok!
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választását. A választás napja: 2019. október 13. (vasárnap). A szavazás 6.00 órától 19.00
óráig tart.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2019. augusztus 23-ig kapnak értesítést.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani. 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. Az átjelentkezésre irányuló
kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019.
szeptember 27-én 16 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a
központi névjegyzékbe.
A választópolgár


levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. október 9-én 16 óráig,



személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. október 11-én 16 óráig

átjelentkezési kérelmét visszavonhatja, és kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri
névjegyzékbe.

A MOZGÓURNA IGÉNYLÉSÉNEK SZABÁLYAI
A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához:


levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. október 9-én 16 óráig,



személyesen vagy ügyfélkapun keresztül legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig,



kizárólag ügyfélkapun keresztül legkésőbb 2019. október 13-án 12 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12 óráig kell
benyújtani.

AJÁNLÁS
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2019.
szeptember 9-ig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

SZAVAZÁS
A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon és csak egy jelöltre/listára lehet.
Szavazata csak akkor érvényes, ha tollal, és két egymást metsző vonallal; x vagy + jellel szavaz.
Oroszlány Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2019. (II. 5.) számú határozatában foglaltak alapján
Oroszlány városban 8 egyéni és 3 kompenzációs listás mandátum szerezhető meg.
A választókerületek és szavazókörök kialakításáról a 3/2019. (VII.3.) HVI határozat rendelkezik,
amely alapján Oroszlányban 8 választókerület és 16 szavazókör került kialakításra.
Részletes információk: www.valasztas.hu
A Választási Információs Szolgálat az alábbi helyen és időben érhető el:
Személyesen:
Oroszlány, Rákóczi F. út 78. I. emelet 20-as iroda
hétfőtől – péntekig munkaidőben
Telefonon:
(34) 361-444/121
Levélcím:
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal VISZ
2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
E-mail: jegyzo@oroszlany.hu

Oroszlány, 2019. augusztus 5.

dr. File Beáta
jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője

