TÁJÉKOZTATÓ
Áder János köztársasági elnök úr 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 2019. október 13. napjára tűzte
ki a helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását.
Jelöltet ajánlani 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig lehet a Helyi Választási Bizottságnál. A
választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, de csak egy településen, fővárosi
kerületben, megyében fogadhat el jelölést. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással
támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
A jelölt bejelentésére munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között van lehetőség. Jelölt bejelentésre az E2
jelű „Egyéni jelölt bejelentése” c. nyomtatvány szolgál, mely a www.valasztas.hu honlapról tölthető
le, vagy a Helyi Választási Irodában igényelhető.
POLGÁRMESTER – JELÖLT az lehet, akit Nagypall választópolgárainak legalább 3%-a, azaz
legalább 10 választópolgár jelöltnek ajánlott.
KÉPVISELŐ – JELÖLT az lehet, akit Nagypall választópolgárainak legalább 1%-a, azaz
legalább 4 választópolgár jelöltnek ajánlott.
Szavazni a szavazás napján, 2019. október 13-án, vasárnap, 06.00 órától 19.00 óráig lehet.
Szavazni kizárólag a következő dokumentumok felmutatásával lehet:
lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy
érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS
 érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy
 érvényes útlevéllel vagy
 2001. január 1-ét követően kiállított érvényes vezetői engedéllyel
Kérjük, hogy a szavazatszámláló bizottságok munkájának megkönnyítése érdekében az „ÉRTESÍTŐ”-t
szíveskedjék a szavazásra magával vinni! Az „ÉRTESÍTŐ” bemutatása azonban nem feltétele a
szavazásnak.
1.
2.

A szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójog gyakorlásához
szükséges ideig tartózkodhatnak. A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezű
aláírásával igazolja.
A szavazatszámláló bizottság szükség esetén - a választópolgár befolyásolása nélkül - megmagyarázza
a szavazás módját.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat a szavazófülkében. Az a
választópolgár, aki nem tud olvasni, illetőleg akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a
szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes
- segítségét igénybe veheti.
A szavazólapot, a szavazóhelyiségből kivinni nem szabad!
Az a szavazat érvényes, amelyet a választópolgár egymást metsző két vonal formájában ad le (+ vagy
x): az egyéb megjelölések érvénytelenek, függetlenül attól, hogy a választópolgár akarata kiderül-e a
megjelölésekből.
A választópolgár választása szerint a szavazólapot borítékba teszi, és a szavazatszámláló bizottság előtt
urnába helyezi. A nemzetiségi önkormányzati választáson történő szavazás további érvényességi
feltétele, hogy a szavazólapot tartalmazó borítékot le kell zárni!
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a
Közös Önkormányzati Hivatalban a Helyi Választási Irodához!
Telefon:69/351-101, fax: 69/351-101, e-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu

