TÁJÉKOZTATÓ
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása fontosabb dátumairól
Jelölteknek:
-

Jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának meghatározása Recsk településen:
o polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 69
o képviselő jelöltséghez szükséges ajánlások száma: 23
o Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jelöltséghez szükséges ajánlások
száma: 9

-

Ajánlóívek igénylése: a kihirdetést követően (2019. július 26-tól) folyamatosan a Helyi
Választási Irodánál

-

Ajánlóívek átadása jelöltek részére - legkorábban 2019. 08. 24 - én,

-

Jelöltek bejelentése legkésőbb 2019. 09. 09 -én 16 óráig,

-

Jelölő szervezet a jelölést legkésőbb 2019. 09. 10 - én 16 óráig vonhatja vissza,

-

Jelöltek sorrendjének sorsolása 2019. 09. 09. 16 óra után

-

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2014. október 13-án 19.00 óráig tart,

-

2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható,

-

2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.

Szavazóknak:
-

Értesítés megküldése névjegyzékbe vételről Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23ig (aki augusztus 7- ig szerepel a névjegyzékben),

-

Értesítés megküldése névjegyzékbe vételről Helyi Választási Iroda (aki augusztus 7. után
kerül a névjegyzékbe),

-

Nemzetiségi szavazó az lehet, aki legkésőbb 2019. 09. 27-én 16 óráig benyújtja erre irányuló
kérelmét (Nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki
legkésőbb ezen a napon benyújtott kérelme alapján nemzetiségi választópolgárként szerepel a
központi névjegyzékben).

-

Átjelentkezhet az, 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.

-

Az átjelentkezésre irányuló kérelem beérkezése legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig:
o levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli benyújtás esetén legkésőbb 2019.
október 9-én 16:00 óráig vonhatja vissza
o átjelentkezés visszavonása személyes vagy elektronikus azonosítást követő
elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16:00 óráig vonhatja
vissza,

-

Mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Irodához

o levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül ( ügyfélkapu nélkül) elektronikus úton
2019.október 9-én 16:00 óráig
o személyesen vagy elektronikus azonosítással ( ügyfélkapuval) elektronikus úton
2019. október 11-én 16:00 óráig
o 2019. október 11-én 16:00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton
2019. október 13-án 12:00 óráig
o az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján 2019. október 13-án
legkésőbb 12:00 óráig
Jelölő szervezeteknek:
-

A választási bizottságok megbízott tagjának bejelentése legkésőbb 2019. október 4-én 16.00
óráig

-

A választási bizottság (Helyi Választási Bizottság) megbízott tagját a választási bizottság
elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél
kell bejelenteni.
Helyi Választási Iroda

