Tájékoztató a 2014. évi országgyűlési választásról
A Köztársasági Elnök 2014. április 6. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselő-választást.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a
központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a
névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak.
Azokat a választópolgárokat, akik 2014. február 7-ét követően létesítenek állandó
lakóhelyet Pátyon a Helyi Választási Iroda fogja tájékoztatni – értesítő megküldésével – a
névjegyzékbe vételükről.
Az a választópolgár, aki – annak ellenére, hogy szerepel a szavazóköri névjegyzékben –
nem kapta meg az értesítőt, új értesítőt igényelhet a Helyi Választási Irodától.
A központi névjegyzékben szereplő adataik módosításával kapcsolatban személyesen,
vagy levélben a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodánál, ügyfélkapus regisztráció
esetén ügyfélkapun a www.magyarország.hu keresztül,vagy a választások hivatalos
honlapján www.valasztas.hu nyújthat be kérelmet.
SZAVAZÁS
• A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat a lakóhelye
szerinti szavazókörben.
• A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
•A választópolgárnak a személyazonosságát és lakcímét igazolnia kell az alábbi érvényes
iratok bemutatásával:
-

személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy új típusú vezetői engedély
ÉS lakcímkártya
vagy lakcímet is tartalmazó érvényes régi típusú személyi igazolvány

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. Az országgyűlési
választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett országos nemzetiségi
listára szavazhat.

• A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt
településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
• Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár 2014. április 4-én
16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
• A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. március
29-én 16.00 óráig kell megérkeznie. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár
legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
• A választási bizottság megbízott /delegált/tagjait legkésőbb 2014. március 21-én 16.00 óráig
lehet bejelenteni.

MOZGÓURNA
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár vagy meghatalmazottja (a
meghatalmazás csatolásával) nyújthat be mozgóurna biztosítása iránti kérelmet.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához vagy 2014. április 6-án, legkésőbb 15.00 óráig kell
megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
• A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2014. április 4-én bírálja el.
AJÁNLÁS:
• A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2014. március 3-ig
ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása
szükséges. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
Páty település szavazókörei:
1.
2.
3.
4.
5.

sz. szavazókör Bocskai u. 9. ( Iskola)
sz. szavazókör Rákóczi u. 17. ( Óvoda)
sz. szavazókör Iskola u. 16. ( Iskola)
sz. szavazókör Kossuth u. 77. (Műv.Ház)
sz. szavazókör Bocskai u. 9. ( Iskola) (településszintű lakcímmel rendelkező és
átjelentkező választópolgárok részére kijelölt szavazókör)

A választással kapcsolatban felvilágosítás kérhető, illetve a szükséges nyomtatványok
beszerezhetők a Helyi Választási Irodában (Páty Kossuth L. u. 83. a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda 23/555-530), valamint a www.valasztas.hu weboldalon
részletes tájékoztató olvasható.

Helyi Választási Iroda

