Választási eljárási határnapok
Jelen tájékoztatóban kivonatosan közöljük a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019.
október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló
19/2019. (VII. 29.) IM rendeletet. Azon határidőket és határnapokat emeltük ki az IM rendeletből,
amelyek a választópolgárok, ill. a jelöltek szempontjából fontosak lehetnek.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről.
Jelölt- és listaállítás:
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja
át az igénylő, vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt
mennyiségű ajánlóívet.
Az egyéni listás jelöltet, és a polgármester-jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell
bejelenteni.
A szavazás előkészítése:
A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én,
16.00 óra után végzi el.
Egyéb határidők:
A választási bizottság megbízott tagját (delegáltak) legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet
bejelenteni.
2019. október 13-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím
besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház
számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie
a helyi választási irodához. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja
be, 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.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy elektronikus
azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig, személyesen vagy
elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig, vagy 2019. október 11én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem
rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be.
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
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