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TÁJÉKOZTATÓ
Hol és hogyan lehet szavazni
a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati
választásokon?
MEKÉNYES
A 2019. október 13-i választásokon Mekényesen az alábbi szavazóhelyiség működik:

 Mekényes 001. szavazókör:
Mekényes, Fő utca 115..
Teleház / Könyvtár
A korábbi helyi önkormányzati választásokkal ellentétben, most nem lesz külön
nemzetiségi szavazókör, ezért a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok a
nemzetiségi szavazatukat is abban a szavazókörben tudják leadni, amelyikbe a lakcímük szerint
tartoznak.
Az augusztusban kiküldött értesítő levél minden választópolgár esetén tartalmazza,
hogy melyik szavazókörbe tartozik.
Aki nem biztos abban, hogy melyik szavazókörbe tartozik és hol tud szavazni, a Helyi Választási
Irodától tájékoztatást kérhet. Az értesítő levelet a szavazásra nem kell elvinni.
A nemzetiségi névjegyzékeken azok a választópolgárok szerepelnek, akik valamely
nemzetiséghez tartozónak vallották magukat és kérték, hogy nemzetiséghez tartozásukat a Helyi
Választási Iroda a központi névjegyzékbe jegyezze be.

Az október 13-i nemzetiségi választásokra érvényesen regisztrálni 2019. szeptember 27. napjáig
lehetett, azonban 2019. október 11. napjáig lehetőség van arra, hogy aki mégsem szeretne szerepelni
a nemzetiségi névjegyzéken, töröltesse a regisztrációját.
Aki nem biztos abban, hogy van-e érvényesen regisztrálva a központi névjegyzéken valamely
nemzetiséghez tartozó választópolgárként, a Helyi Választási Irodától tájékoztatást kérhet.
A szavazókör esetén biztosított az akadálymentesített megközelítés, de aki mozgásában
korlátozott, vagy egészségi állapota vagy fogva tartása miatt nem tud eljutni a szavazóhelyiségbe,
mozgóurnát is kérhet.
A mozgóurnát a választópolgár kérheti
–

a lakcímére vagy a lakóhelye szerinti szavazókör területén található egyéb címre,

–

a tartózkodási helyére vagy a tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található

egyéb címre (október 9-ig átjelentkezés nélkül is, október 9-ét követően csak akkor, ha korábban
átjelentkezett).
Helyi önkormányzati választások esetén nincs lehetőség külképviseleten szavazásra, a
választópolgárok az érvényes magyarországi lakóhelyük szerinti szavazókörben szavazhatnak.
Azok a választópolgárok, akik 2019. június 26. napja előtt létesítettek tartózkodási
helyet valamely magyaroszági településen és a tartózkodási helyük 2019. okótber 13. napján is
érvényes, átjelentkezési kérelem benyújtásával kérhetik felvételüket a tartózkodási helyük
szerinti település szavazóköri névjegyzékébe. Ekkor nem a lakóhelyük, hanem a tartózkodási
helyük szerinti település jelöltjeire és ottani megyei önkormányzati listára szavazhatnak.
Amennyiben nemzetiségi választópolgárok is, akkor a nemzetiségi választójogukat akkor tudják
gyakorolni, ha a tartózkodási helyük szerinti településen – ahová átjelentkeztek - lesz nemzetiségi
választás.
A választópolgárok által benyújtható kérelmek benyújtásának módjáról és határidejéről a
következő táblázat nyújt tájékoztatást:

A választópolgárok által benyújtható kérelmek,
a kapcsolódó határidők és a benyújtás módja
Papír alapon

Elektronikus úton
Levélben

(Postai úton, vagy HVI-hez beküldve bármilyen
módon.)
Személyesen

vagy

Ügyfélkapun keresztül
elektronikus
azonosítással
www.valasztas.hu
vagy
www.magyarorszag.hu

Meghatalmazott útján
(Meghatalmazás esetén a meghatalmazott írja alá a
kérelmet és csatolni kell a közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba -azaz 2 tanú
aláírásával - foglalt meghatalmazást is!)
bármikor,
de a 2019. október 13-i választásokra kiterjedően legkésőbb:
2019. szeptember 27. péntek 16 óráig

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel

Ügyfélkapus
azonosítás nélkül
www.valasztas.hu

bármikor,
de a 2019. október 13-i választásokra kiterjedően legkésőbb:
2019. október 11. péntek 16 óráig

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel törlése

bármikor,
de akadálymentes szavazókörbe sorolási kérelem határideje: 2019. október 9. szerda 16 óra

Fogyatékossággal élő választópolgár segítése

bármikor

Személyes adatok kiadásának megtiltása
Átjelentkezés tartózkodási helyre
(Csak akkor lehetséges, ha tartózkodási hely 2019. június 26. napja előtt
létesült és érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart!)
Átjelentkezés visszavonása

2019. október 11. péntek 16
óráig

2019. október 9. szerda 16 óráig

2019. október 11. péntek
16 óráig

2019. október 9. szerda
16 óráig

2019. október 11. péntek 16
óra

2019. október 9. szerda 16 óráig

2019. október 11. péntek
16 óra

2019. október 9. szerda
16 óráig

--

2019. október 13-án reggel 6 órától 12 óráig

2019. október 11-én 16
órát követően 2019.
október 13-án 12 óráig

--

(Ha a tartózkodási helyét a választópolgár legkésőbb 2019. október 11én megszünteti, az állandó lakóhelye szerinti szavazókörbe – külön
kérelem nélkül - visszakerül.)
Mozgóurna iránti kérelem, a már elbírált kérelem módosítása és
visszavonása
>> Helyi Választási Irodához benyújtva
Mozgóurna iránti kérelem és a kérelem módosítása
>> a szavazókör Szavazatszámláló Bizottságához benyújtva
(Visszavonni, módosítani csak akkor lehet a kérelmet, ha a Bizottság
még nem bírálta el!)

