Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi választásának időpontját. A választással kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik minden
nagykorú magyar állampolgár kivéve, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének
korlátozottsága miatt a bíróság a választójog gyakorlásából kizárt.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel,
a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
vételéről. Az értesítő a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus
23-ig kerül megküldésre. Aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri
névjegyzékébe, arról a választópolgárt a helyi választási iroda tájékoztatja értesítő átadásával vagy
megküldésével.

Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt elveszítette, a helyi választási
irodától új értesítőt igényelhet.
Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol (átjelentkezés):
Átjelentkezésre irányuló kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki 2019. június 26-án és az
átjelentkezésre irányuló kérelem elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és
tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezési kérelem levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül 2019. október 9-én 16.00
óráig; személyesen vagy elektronikus azonosítással pedig 2019. október 11-én 16.00 óráig vonható
vissza.
Szavazás mozgóurnával:
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, hogy ott adja
le a szavazatát, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet
- levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli benyújtás esetén 2019. október 9-én 16.00
óráig, a helyi választási irodához,
- személyesen, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton való benyújtás esetén 2019.
október 11-én 16.00 óráig, a helyi választási irodához,
- 2019. október 11. 16.00 órát követően elektronikus azonosítással, elektronikus úton
legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig, vagy 2019. október 13-án 12.00 óráig az illetékes
szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai
pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!
A mozgóurnát a választópolgár kérheti
- a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre, vagy
- ha átjelentkezéssel szavaz, akkor a település területén található bármely címre.

Fontos szabály, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával
szeretne szavazni, a mozgóurnát a bejelentett tartózkodási helyére vagy azzal azonos szavazókörbe
tartozó egyéb címre kérheti.
A fenti kérelmek benyújthatók:
- személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási
irodában (Diósjenői Polgármesteri Hivatal, 2643 Diósjenő, Szabadság út 31.),
- levélben a lakóhelye szerinti helyi választási irodához címezve (Diósjenői Polgármesteri
Hivatal, 2643 Diósjenő, Szabadság út 31.),
- online a www.valasztas.hu honlapon keresztül.
A kérelem-nyomtatványok elérhetők a www.diosjeno.hu honlapon, valamint a Nemzeti
Választási Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is azt követően, hogy a benyújtásra
rendelkezésre álló határidő kezdete megnyílik. Amennyiben nem találja az Ön számára szükséges
nyomtatványt, kérem, keress fel a fenti elérhetőségeket egy későbbi időpontban, vagy érdeklődjön
a beadásról a helyi választási irodánál az alábbi elérhetőségek bármelyikén.
Cím, postacím:
E-mai cím:
Telefon:

2643 Diósjenő, Szabadság út 31.
igazgatas@diosjeno.hu
06 35 525 012; vagy 06 35 525 013 és a /19-es mellék

A szavazás menete:
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. A szavazóhelyiség címét az értesítő
tartalmazza. A választópolgár a szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig adhatja le.
A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és a lakcímet vagy személyi azonosítót
igazoló érvényes igazolványok megléte és felmutatása.
A választáson személyazonosságát és a lakcímét vagy személyi azonosítóját a magyar hatóságok
által kiállított érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni.
Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkező személyek nem szavazhatnak, ezért kérem a tisztelt
Választópolgárokat, hogy a választáson történő részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik
érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.
Szavazat leadásának módja:
A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt, illetve a
lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +).
Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.
Tájékoztatás jelöltek, jelölő szervezetek számára
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. augusztus 8. napján határozatban állapítja meg a
jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-ei adatai
alapján.
A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja
át az igénylő, vagy jelöltként indulni szándékozó választópolgár számára az általa igényelt

mennyiségű ajánlóívet.

Az ajánlások gyűjtésére rendelkezésre álló határidó 2019. augusztus 24-től 2019.
szeptember 9-én 16.00 óráig tart!
A bejelentett és nyilvántartásba vett jelöltek sorsolására 2019. szeptember 9-én 16:00 órát követően
kerül sor. Az üres ajánlóívek leadására 2019. szeptember 10-én, 16.00 óráig van lehetőség.
Amennyiben az ajánlóívek leadására a jogszabály által előírt határidőn belül nem kerül sor, a
választási bizottság bírság kiszabásáról dönt.
A jelölteknek, jelölő szervezeteknek 2019. október 4-én 16.00 óráig van lehetőségük bejelenteni a
szavazatszámláló bizottság megbízott (delegált) tagját.

dr. Őszi Attila Csaba
HVI vetője

