HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HÍREI
a 2019. október 13.napjára kitűzött önkormányzati választások
eljárási határidőiről / határnapjairól, és közérdekű információkról
Áder János köztársasági elnök 2019. október 13. napjára (vasárnapra) tűzte ki az önkormányzati
választások időpontját.
A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban 7020 Dunaföldvár
Kossuth Lajos utca 2. szám alatt működik.
Telefon: 75/541-550/ 165. illetve 170. mellék / email cím: aljegyzo@dunafoldvar.hu
A Helyi Választási Iroda vezetője: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

A Helyi Választási Bizottság (HVB) alakuló ülésére
2019.08.29-én (csütörtökön) 14 órakor a Hivatal Dísztermében kerül sor.
1./ 2019. augusztus 07-én a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgároknak a Nemzeti
Választási Iroda 2019. augusztus 23-ig a lakcímére küldi meg a választási értesítőt a Magyar
Posta útján. A szavazóköri névjegyzékbe kerülésről a fenti időpont utáni lakcímváltozás esetén
a HVI automatikusan küld értesítőt a megváltozott új lakcímre - ezt nem kell külön kérni.
Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 08. napjától lehet benyújtani a
www.valasztas.hu. oldalon, ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen a HVI-ban.
2./ A HVI az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én (szombaton
8-16 óra között) adja át az igénylő (jelölt, jelölő szervezet) részére az általa igényelt
mennyiségben az ajánlóívet. Bejelentéshez szükséges nyomtatványok legkorábban 2019.08.23-án
(pénteken) 8-12 óra között igényelhetők a HVI-ban.
Jelöltet (képviselő / polgármester) legkésőbb 2019. szeptember 09-én (hétfő) 16 óráig kell
bejelenteni a HVI-ban.
Az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket is a jelölt bejelentésekor, de legkésőbb 2019. szeptember
10-én 16 óráig kell leadni a HVI-ban - egyébként a HVB-nak bírságot (1000.- Ft/ajánlóív) kell
kiszabnia a fenti kötelezettség elmulasztása esetén.
A HVB a bejelentett jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolását 2019. szeptember
09-én 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott HVB ülés keretében a
nyilvánosság biztosításával végzi.
3./ A HVI vezetőnek 2019. augusztus 08-ig kellett megállapítania a központi névjegyzéki létszám
adatok alapján a szükséges ajánlások számát amely: egyéni listás képviselő jelölt esetén 70
ajánlás / polgármester jelölt esetén 210 ajánlás. Az ellenőrzésen esetlegesen fennakadó ajánlások
miatt kérjük, hogy 15- 20 %-kal több ajánlást gyűjtsenek a jelöltek.
4./ Mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Irodához
a) levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 09-én 16
óráig,
b) személyes, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019.
október 11-én 16 óráig,
c) elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16 órától 2019. október 13-án
12 óráig,

d) a választás napján legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel kell benyújtani.
5./ Átjelentkezési kérelmet 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 2019. október 13-ig tart.
Átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. október 09-én 16 óráig kell megérkeznie a Helyi
Választási Irodához, amelyet
a) levélben történő, vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október
09-én 16 óráig,
b) személyes, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11én 16 óráig visszavonhat a választópolgár.

6./ A jelölő szervezetek / jelöltek a választási bizottságok (Helyi Választási Bizottság,
szavazatszámláló bizottságok) megbízott tagjait a jelölt nyilvántartásba vételét követően
legkésőbb 2019. október 04-én (péntek) 16 óráig jelenthetik be a HVI-ban.
7./ Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásának árjegyzékét 2019.
augusztus 2-án 16 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez.
A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2019. október 28-án 16 óráig
tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről.
8./ A választási kampány 2019. augusztus 24-én kezdődik és 2019. október 13-án 19 óráig tart.
Nincs kampánycsend, DE:
- A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben és ezen épületnek a
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül –
közterületen – választási kampánytevékenység a választás napján nem folytatható,
- választási gyűlés a választás napján nem tartható,
- politikai reklámot a választás napján nem lehet közzétenni, és
- közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, a
választás napján nem léphet be.
9./ A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16 óráig
köteles eltávolítani.
10./ A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a HVI-ban 2019. október 16-án 16.00 óráig
megtekinthető.
11./ A szavazólapokat a HVI-ban 2020. január 11-ig kell megőrizni. 2020. január 13-án az
ajánlóíveket és a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni.
Dunaföldvár, 2019. augusztus 08.
Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HÍREI
a 2019. október 13.napjára kitűzött NEMZETISÉGI önkormányzati választások
eljárási határidőiről / határnapjairól, és közérdekű információkról
A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban 7020 Dunaföldvár
Kossuth Lajos utca 2. szám alatt működik.
Telefon: 75/541-550/ 165. illetve 170. mellék / email cím: aljegyzo@dunafoldvar.hu
A Helyi Választási Iroda vezetője: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

A Nemzeti Választási Bizottság 2019. október 13. napjára (vasárnapra) tűzte ki Dunaföldváron
a ROMA és a NÉMET NEMZETISÉGI önkormányzati választásokat
1./ Nemzeti Választási Iroda által 2019. augusztus 23-ig a lakcímre megküldött választási értesítő
tartalmazza azt a tényt is, hogy az adott választópolgár melyik nemzetiségi névjegyzéken
szerepel, és melyik szavazókörbe kell mennie szavazni. Új szabály, hogy nincs külön nemzetiségi
szavazókör, mindenki a lakcíme szerinti szavazókörben szavaz az összes fajta szavazólapon.
A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe kerülésről a fenti időpont utáni lakcímváltozás, vagy új
nemzetiséghez tartozásról szóló regisztráció esetén a HVI automatikusan küld értesítőt a megváltozott
új lakcímre - ezt nem kell külön kérni.
A nemzetiségi választáson ahhoz, hogy valaki szavazni tudjon, illetve jelöltként induljon
többek között először is az adott nemzetiséghez tartozóként regisztráltatnia kell magát, amelyet
folyamatosan lehet kérelmezni (nincs határidőhöz kötve!)
Aki viszont már korábban regisztrált nem kell ismételten regisztrálnia- regisztrációja mindaddig
érvényes, amíg nem kéri azt törölni.
A nemzetiségi választáson kizárólag valamely területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási
Bizottság által jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet állíthat
jelöltet.
2./ A HVI az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én (szombaton
8-16 óra között) adja át az igénylő jelölő szervezet képviseletére jogosult személy aláírásával
ellátott A6 jelú formanyomtatvány leadását követően az igényelt mennyiségű ajánlóívet a
nyomtatványon megjelölt személynek. Bejelentéshez szükséges nyomtatványok legkorábban
2019.08.23-án (pénteken) 8-12 óra között igényelhetők a HVI-ban.
Jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 09-én (hétfő) 16 óráig kell bejelenteni a HVI-ban.
Az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket is a jelölt bejelentésekor, de legkésőbb 2019. szeptember
10-én 16 óráig kell leadni a HVI-ban - egyébként a Helyi Választási Bizottságnak (HVB) bírságot
(1.000.- Ft/ajánlóív) kell kiszabnia a fenti kötelezettség elmulasztása esetén.
A HVB a bejelentett nemzetiségi jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolását 2019.
szeptember 09-én 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott HVB ülés
keretében a nyilvánosság biztosításával végzi.
3./ A nemzetiségi képviselő jelölteknek legalább 5 db. ajánlást kell ajánlóíven gyűjteniük a
nemzetiséghez tartozóként regisztrált állampolgárok körében. Az ellenőrzésen esetlegesen
fennakadó ajánlások miatt kérjük, hogy legalább 10-15 ajánlást gyűjtsenek a jelöltek.
4./ A többi információ megegyezik az önkormányzati választási hírekben foglaltakkal.
Dunaföldvár, 2019. augusztus 08.

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

