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TÁJÉKOZTATÓ
a szavazás menetéről
Alsómocsolád
A szavazóhelyiségek 2019. október 13-án vasárnap, reggel 6 órától este 19 óráig
tartanak nyitva. Azok a választópolgárok, akik este 19 órakor még sorban állnak, még
szavazhatnak, akik viszont 19 órát követően érkeznek, már nem.
A nemzetiségi önkormányzati választásra idén nincs külön szavazókör. Azért, hogy a helyi
önkormányzati választás és a nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapjai és a szavazás
menete mindenki számára áttekinthető és egyértelmű legyen, a Szavazatszámláló Bizottságok
először a helyi önkormányzati választás fehér szavazólapjait, majd a nemzetiségi választás zöld
szavazólapjait adják át a választópolgároknak az alábbiak szerint:
1.) A szavazóhelyiségben a Szavazatszámláló Bizottság
tagjai előtt minden választópolgárnak igazolnia kell
magát: érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy
jogosítvánnyal, valamint be kell mutatni a lakcímkártyát
(ha nem a személyi igazolvány tartalmazza a lakcímét.)
Ha a választás napján már nem érvényes a személyi igazolványa, útlevele, vagy jogosítványa,
akkor a sásdi vagy dombóvári Kormányablakban 2019.október 12-én (szombaton) 8-19 óra
között és október 13-án (vasárnap) 7-19 óra között lesz lehetőség a személyazonosító
okmányok kiállítására.
2.) Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság tagjai
lebélyegzik a polgármesteri, települési önkormányzati
képviselői és megyei önkormányzati választás fehér

szavazólapjait, majd a választópolgárnak alá kell írnia a
névjegyzéket. Az aláírás a szavazólapok átvételét igazolja,
ezért aki az aláírást megtagadja, vissza kell utasítani.
A Bizottság a 3 darab fehér szavazólaphoz egy darab fehér
borítékot is ad.
3.) A szavazófülkében, vagy az asztali paraván mögött
töltse ki a szavazólapokat, majd mindhárom szavazólapot
helyezze a fehér borítékba. A fehér borítékot nem kötelező
leragasztani.
Érvényesen szavazni:
 polgármesteri szavazólapon 1 jelöltre
 képviselői szavazólapon legfeljebb 4 jelöltre,
 megyei szavazólapon 1 listára lehet.
4.) Ezt követően a szavazólapokat tartalmazó borítékot
dobja be az urnába. Ha bármilyen okból elrontotta
valamelyik szavazólap kitöltését, egy alkalommal kérhet új
szavazólapot, de csak akkor, ha a rontott szavazólapot még
nem dobta be az urnába.
5.)
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A Bizottság a zöld szavazólapokhoz egy darab zöld borítékot is átad a választópolgárnak.
6.) A szavazófülkében, vagy az asztali paraván mögött töltse ki a nemzetisége szerinti
szavazólapjait, majd mindkét zöld szavazólapot helyezze a zöld borítékba. A zöld borítékot
kötelező leragasztani!
Érvényesen szavazni:
 területi nemzetiségi önkormányzati szavazólapon 1 listára,
 országos nemzetiségi önkormányzati szavazólapon 1 listára lehet.
7.) Ezt követően a szavazólapokat tartalmazó zöld borítékot
dobja be az urnába. Ha bármilyen okból elrontotta
valamelyik szavazólap kitöltését, egy alkalommal kérhet új
szavazólapot, de csak akkor, ha a rontott szavazólapot még
nem dobta be az urnába.
A nemzetiségi szavazatok érvényességének jogszabályban előírt feltétele, hogy a
szavazólapokat a választópolgár lezárt zöld borítékban dobja be az urnába.
Ha az urnában vannak borítékon kívüli zöld szavazólapok, vagy lezáratlan zöld borítékok,
akkor ezek a szavazatok érvénytelen szavazatok lesznek.
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