HELYI VÁLASZTÁSI IRODA tájékoztatása az
Európai Parlamenti választás eljárási határidőiről / határnapjairól
A helyi választási iroda (HVI) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban 7020 Dunaföldvár Kossuth Lajos
utca 2. szám alatt működik. Telefon: 75/541-550/165. illetve 170. mellék / aljegyzo@dunafoldvar.hu
A Helyi Választási Iroda vezetője: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Áder János köztársasági elnök 2019. május 26-ára (vasárnapra) tűzte ki a 2019. évi Európai Parlamenti
választás időpontját. Szavazni 6-19 óra között lehet az értesítőn feltüntetett szavazókörben.
1./ 2019. április 05. napjáig küldi meg a Nemzeti Választási Iroda a Magyar Posta útján a névjegyzékbe
történő felvételről szóló értesítőt.
2./ 2019. március 20. utáni szavazóköri névjegyzékbe kerülésről (lakcímváltozás miatt) a Helyi Választási
Iroda automatikusan küld értesítőt a megváltozott új lakcímre- ezt nem kell külön kérni.
3./ 2019. május 26-ig nem lehet szavazókör sorszámát és a szavazókörbe besorolt cím besorolását megváltoztatni,
továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének
megváltozását a címnyilvántartáson átvezetni.
4./ A fogyatékossággal élők a Braille írással ellátott szavazósablont 2019. május 17-én 16 óráig igényelhetik.
5./ A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16 óráig kell
megérkeznie a Helyi Választási Irodához és ezen időpontig módosítható a külképviselet, ahol szavazni kíván.
2019. május 22-én 16 óráig kérhető a külképviseleti névjegyzékből való törlés.
6./ Átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási
Irodához.
a) levélben történő, vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. május 22én 16 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja,
b) személyes, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. május 24-én
16 óráig visszavonhatja
az átjelentkezési kérelmét a választópolgár.
7./ Mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Irodához
a) levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16 óráig,
b) személyes, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. május 24-én
16 óráig,
c) elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. május 24-én 16 órától 2019. május 26-án 12 óráig,
d) a választás napján legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel
kell benyújtani. Mozgóurna igényt ZÁRT BORÍTÉKBAN kell eljuttatni a fenti címzettekhez!
8./ A szavazatszámláló bizottság jelölő szervezetek által megbízott tagjait legkésőbb 2019. május 17-én 16.00
óráig lehet bejelenteni a HVI vezetőjénél.
9./ A választási kampány 2019. április 05-től 2019. május 26-án 19 óráig tart. 2019. május 26-án választási
gyűlés nem tartható és politikai reklámot nem lehet közzétenni.
10./ A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a HVI-ben 2019. május 29-én 16.00 óráig megtekinthető.
11./ A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték 2019. június 25-én 16 óráig köteles
eltávolítani.
12./ A szavazólapokat a Polgármesteri Hivatalban 2019. augusztus 24-ig kell megőrizni. 2019. augusztus 26-án a
szavazólapokat és a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni.
Dunaföldvár, 2019. március 21.
Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

