Helyi Választási Iroda Vezetőjétől
6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.
Tisztelt Választópolgárok!
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásával
kapcsolatban az alábbi határidőkről és időpontokról tájékoztatom Önöket.
Dr. Áder János Köztársasági elnök úr a 270/2014. (VII.23.) KE határozatával a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját
2014. október 12. napjára tűzte ki.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában
lakcímére 2014. augusztus 25-ig kell megküldeni.
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási
kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható.
2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható.
2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én
16.00 óráig köteles eltávolítani.
A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját
és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014.
augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg.
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig
lehet bejelenteni.
Az egyéni listás jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig
kell bejelenteni.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb
2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október
12-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár 2014. október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét.
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha
legkésőbb 2014. október 10-én tartózkodási helyét megszünteti.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási
irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy
b) 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló
bizottsághoz.
Jászszentlászló, 2014. július 28.
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