A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Dr. Áder János köztársasági elnök 2019. május
26. napjára (vasárnap) tűzte ki az Európa Parlament tagjainak választását.
A választással kapcsolatos fontos tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt
Választópolgárokat.
Lakcímnyilvántartás
2019. május 26-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni szavazókörbe sorolt cím
besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének jellegének, ház
számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltoztatását a címnyilvántartásban átvezetni. Ennek
értelmében az ilyen jellegű címműveleteket Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala 2019. május 26ig teljesíteni nem tudja. (2013. évi XXXVI. törvény 79. § (2) bekezdés alapján.)
A szavazóköri névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda az értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
vételéről, melyet legkésőbb 2019. április 5-ig megküld a választópolgár értesítési címére, ennek
hiányában lakcímére.
A Helyi Választási Iroda az értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. március 20-át követően kerül a
település szavazóköri névjegyzékébe.
Külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelem
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. május 17-én
16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához, illetve módosíthatja annak a
külképviseletnek a megjelölését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, továbbá a választópolgár
2019. május 22. -én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből,

Átjelentkezési kérelem
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a Helyi Választási Irodához. Az átjelentkező választópolgár 2019. május 22-én 16.00
óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
Segítséggel szavazók kérelme
A fogyatékossággal élő választópolgár a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget 2019. május 17-én
16.00 óráig igényelheti.
Mozgóurna kérelem
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a Helyi Választási Irodához, vagy a szavazás napján, vagyis 2019. május 26-án

legkésőbb 12.00 óráig kell megérkeznie az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.
A kérelmeket a Helyi Választási Iroda munkatársainál lehet személyesen leadni, vagy levélben a
Polgárdi Helyi Választási Iroda 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. címre postázni. Lehetőség van az
interneten, az ügyfélkapun és a választások hivatalos honlapján keresztül történő ügyintézésre is
(www.valasztas.hu).
A választási bizottságok megbízott tagjai
A szavazatszámláló bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig lehet
írásban bejelenteni a Helyi Választási Irodánál.
A választási kampányidőszak
A választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május 26-án 19.00 óráig tart.
Választási plakátok
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. június 25-én 16.00 óráig
köteles eltávolítani.
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