VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúttal a legfontosabb határidőkre szeretném felhívni figyelmüket.
AJÁNLÁS
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2014. március 3-ig
ajánlóíven ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak
egy ajánlással támogathat. Az ajánlást visszavonni nem lehet.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját,
magyarországi lakcímét, valamint anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgárnak saját
kezűleg alá kell írnia.
SZAVAZÁS
A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítő megküldésének határideje
2014. február 17.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt
településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt
2014. március 29-én 16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, vagy levélben,
illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett
nemzetiségi listára szavazhat. A szavazóköri névjegyzék abban az esetben tartalmazza a
választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb 2014. március
21-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján a központi névjegyzékben az országgyűlési
képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi
választópolgárként.
A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie
ahhoz a helyi választási irodához, melynek szavazóköri névjegyzékében a választópolgár,
szerepel, vagy 2014. április 6-án 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló
bizottsághoz.

DELEGÁLÁS
A szavazatszámláló bizottságokba a jelölőszervezetek, illetve független jelöltek legkésőbb
2014. március 21-én 16.00 óráig delegálhatnak tagot. A bejelentést a helyi választási
irodánál kell megtenni.
Tisztelt Választópolgárok!
A választással kapcsolatban információt kérhetnek a Helyi Választási Iroda Vezetőjétől az
alábbi elérhetőségeken:
Személyesen a Polgármesteri Hivatalban (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.)
Telefonon a 06-24-523-333 számon
e-mailban a rackeve@rackeve.hu címen.
Ajánlom figyelmükbe a Nemzeti Választási Iroda honlapját (www.valasztas.hu), melyen
további hasznos információkat szerezhetnek.
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