Tájékoztató
a 2019. október 13. napjára kitűzött választáshoz kapcsolódó fontosabb határidőkről
Tisztelt Decsi Választópolgár!
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választását, a Nemzeti Választási Bizottság pedig
ugyanerre a napra – 2019. október 13. napjára – tűzte ki a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők általános választását.
A szavazás napján reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet szavazni abban a
szavazókörben, amelyben a választópolgár szerepel a névjegyzékben. A választópolgárok a
szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről értesítést kaptak a Nemzeti Választási
Irodától. Az értesítő a választópolgár személyes adatain kívül (név, születési név, születési
idő, lakcím) nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár esetében tartalmazza a
nemzetiség megjelölését is.
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2019. június 26-a előtt létesített és a kérelem elbírálásakor is
érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik, és tartózkodási helyének érvényessége legalább
2019. október 13-áig tart, 2019. október 9-én 16.00 óráig benyújtott átjelentkezési
kérelemmel kérheti, hogy a tartózkodási helye szerinti szavazókörben szavazhasson. Ez a
kérelem levélben és elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén 2019.
október 9-én 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítást követő benyújtás
esetén pedig 2019. október 11-én 16.00 óráig visszavonható. Amennyiben a választópolgár
tartózkodási helyét legkésőbb 2019. október 11-én megszünteti, úgy a lakóhelye szerinti
szavazóköri névjegyzékbe kerül vissza.
Az a választópolgár, aki a névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön
tartózkodik, ezen a választáson választójogát nem tudja gyakorolni, mivel külképviseleti
szavazásra most nincs lehetőség.
A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár
mozgóurnát igényelhet, amit kizárólag írásban tehet meg az erre szolgáló
formanyomtatványon. A kérelem levélben és elektronikus azonosítás nélküli elektronikus
benyújtás esetén 2019. október 9-én 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítást
követő benyújtás esetén pedig 2019. október 11-én 16.00 óráig nyújtható be. A választás
napján, 2019. október 13-án 12.00 óráig a kérelem közvetlenül az illetékes
szavazatszámláló bizottsághoz is eljuttatható. A kérelmet bárki beviheti, ha viszont
meghatalmazott írja alá a kérelmet, akkor az erre vonatkozó meghatalmazást is csatolni
szükséges. Mozgóurna iránti kérelem letölthető a http://www.valasztas.hu/mozgournaigenylese oldalon.
A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság
megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén
személyi szám) vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.
A személyazonosság igazolására alkalmas:
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-

magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi
könyvecske formátumú személyi)
magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány
magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél

A személyi azonosító igazolására alkalmas:
- személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről
A lakcím igazolására alkalmas:
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány amennyiben a lakcímet
tartalmazza
- lakcímbejelentő lap Átvételi elismervény része a hatóság ügyintézőjének aláírásával,
dátummal és pecséttel ellátva.
Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján is érvényes
igazolvány valamelyikével igazolható.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Választópolgárokat, hogy amennyiben a választást megelőző
napokban, vagy a választás napján derül ki, hogy nem rendelkeznek a szavazáshoz szükséges
érvényes és megfelelő adattartalmú okmánnyal, a Tolna Megyei Kormányhivatal
valamennyi Járási Hivatalának Kormányablaka ezen ügyek intézése céljából rendkívüli
nyitva tartást biztosít az alábbiak szerint:
2019. október 12. napján (szombaton) 8.00-19.00 óráig
2019. október 13. napján (vasárnap) 7.00-19.00 óráig

D e c s , 2019. október 1.

Takácsné Gehring Mária
Helyi Választási Iroda
Vezető

2

