Közlemény
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) bekezdés a) pontja szerint a
HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról.
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását. Ezen a napon kerül sor a megyei közgyűlés tagjai
megválasztására.
A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
A szavazás helye: 6096 Kunpeszér, Béke utca 8.
A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok)
bemutatásával:
● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély
(jogosítvány) vagy
● régi, papíralapú személyi igazolvány.
Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott
lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!
A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét
aláírással igazolja.
Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet.

I.) Ha nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén szeretne szavazni, át kell
jelentkeznie.
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.
Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén
legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb
2019. október 11-én 16.00 óráig
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha
legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti.
II.) Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni
a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
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.
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa
igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00
óráig kell bejelenteni.
A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. szeptember
10-én 16.00 óráig vonhatja vissza.
A jelöltnek a 2019. október 12-én 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás
kiváltására.
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet
bejelenteni.
A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten, ügyfélkapun, valamint a Nemzeti Választási
Iroda honlapján (www.valasztas.hu) keresztül is. A kérelem levél útján is eljuttatható a
lakóhelye szerinti helyi választási irodába, ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le
nyomtatványt. A helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van
lehetősége.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ,
vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
Helyi Választási Iroda

