Közlemény a szavazás helyéről, idejéről és módjáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés a) és b) pontjai,
valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján az alábbi közleményt teszem közzé:
A szavazás helye:
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat
a) a szavazóhelyiségben vagy
b) mozgóurnával.
A szavazás ideje:
A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján (2019. október 13-án) 6 órától 19 óráig
lehet.
A szavazás módja:
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.
Átjelentkezés:
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26án 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.
Átjelentkezési kérelem benyújtásának módja:
 online a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu)
 papír alapon postán vagy személyesen a lakóhelye szerinti választási irodában
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.

Részletes információk: www.valasztas.hu
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