Helyi Választási Iroda Vezetőjétől
6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.
Tisztelt Választópolgárok!
A 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.
A szavazás napján a szavazóhelyiségek 6.00 órától 19.00 óráig állnak a választópolgárok rendelkezésére.
Szavazókör

Címe

1. számú

Művelődési Ház Kossuth u. 7.

2. számú

Művelődési Ház Kossuth u. 7.

Tájékoztatom továbbá Önöket arról is, hogy Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati
képviselők általános választását szintén 2014. október 12. napjára tűzte ki.
Jászszentlászlón nem került sor egyetlen települési nemzetiségi önkormányzati választás kitűzésére
sem, így nem került sor külön nemzetiségi szavazókör kijelölésére sem.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény alapján, ha a településen egyetlen nemzetiség
települési önkormányzatának választására sem kerül sor, a területi, illetve országos nemzetiségi
önkormányzati választáson a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság látja el.
Azok a választópolgárok, akik már a korábbi választások alkalmával vagy azt követően nemzetiségi
névjegyzékbe vétel iránt nyújtottak be kérelmet 2004. október 12-én szintén 6.00 órától 19.00 óráig a
szavazhatnak területi és országos nemzetiségi listára a Helyi Választási Bizottságnál annak székhelyén a
Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8. szám alatt.
Szavazni csak személyesen lehet!
A szavazáson megjelent választópolgártól a szavazatszámláló bizottság elkéri a személyazonosság és a
lakcím megállapítására alkalmas igazolványt. Ha személyazonosságát és lakcímét igazolja, valamit szerepel
a névjegyzékben, szavazhat. Amennyiben személyazonosságát, lakcímét nem tudja megfelelően
igazolni, vagy nem szerepel a névjegyzékben, akkor a szavazatszámláló bizottság visszautasítja és nem
szavazhat.
Személyazonosságát és lakcímét a következő, érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatja:
Személyazonosság igazolása:
 személyazonosító igazolvány (kártya formátumú)
 régi típusú személyazonosító igazolvány (könyvecske formájú kemény borítójú vagy
 puha borítójú)
 ideiglenes személyazonosító igazolvány
 vezetői engedély
 útlevél
 ideiglenes útlevél

Lakcím igazolása:
 lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy régi személy azonosító igazolvány, amely tartalmazza a
lakcímet
Kérem Önöket, hogy a szavazás érdekében a fent említett igazolványok közül a rendelkezésükre állót
szíveskedjenek magukkal vinni!
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

miatt nem tud megjelenni a

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.
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.
Kérelmeket benyújthatja interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu)
Kérelmét levél útján is benyújthatja lakóhelye szerinti helyi választási irodánál, személyesen pedig
lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodánál.
Mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.
Jászszentlászló, 2014. augusztus 13.

Valentovics Beáta
jegyző
HVI vezető

