HIRDETMÉNY
A 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati választásokkal kapcsolatos
tájékoztató a választópolgárok részére
A JELÖLTAJÁNLÁS SZABÁLYAI:
• a választáson jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet
• egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
• képviselő- vagy polgármester jelölt csak az lehet, aki a törvényben meghatározott számú választópolgár ajánlását összegyűjtötte:
képviselő-jelölt az, akit az adott választókerületben választójoggal rendelkező polgárok legalább 1 %-a,
polgármester-jelölt az, akit az adott választókerületben választójoggal rendelkező polgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.
A képviselő-, valamint a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapította meg 2019. augusztus 8-ig, a
központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7-i adatai alapján.
Ajánlóívet a helyi választási irodától lehet igényelni a választás kitűzését követően, amelyet a választási iroda haladéktalanul, de legkorábban 2019.
augusztus 24. napjától ad át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségben. 2019. augusztus 24. napja szombat, ezért a hivatal 8.00 órától 16.00 óráig
nyitva tart.
Képviselő- és polgármester-jelöltet bejelenteni (ajánlóívet leadni) a Helyi Választási Bizottságnál lehet
legkésőbb 2019. szeptember 9-án 1600 óráig.

Felhívom a figyelmet arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet (lakóhelytől eltérő helyen történő szavazás) az a választópolgár nyújthat be, aki 2019. június
26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a
szavazás napjáig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb
2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY: 2019. augusztus 24-ától a szavazás befejezéséig, 2019. október 13-án 19 óráig tart
A választási bizottságok megbízott tagjait (delegáltakat) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt legkésőbb 2019.
október 4-én 1600 óráig jelentheti be.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig
b) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16. óráig kell vagy
c) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12 óráig megérkeznie a helyi választási irodához.
A választópolgár az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019.
október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be.
A választással kapcsolatos további információ a Helyi Választási Irodától kérhető (7453 Mernye, Fő utca 14.) személyesen, vagy telefonon a 82/557-022
telefonszámon, valamint mernye.hu/onkormanyzat/valasztasi-iroda honlapon illetve a www.valasztas.hu honlapon található.

Mernye, 2019. augusztus 16.
Göndöcs Edina
Helyi Választási Iroda Vezetője

