Közlemény
A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtásáról
Tisztelt Választópolgárok!
Bizonyára Önök előtt is ismert, hogy 2014. év során kerül lebonyolításra az országgyűlési képviselő-, európai
parlamenti képviselő-, polgármester – és helyi önkormányzati képviselő -, valamint nemzetiségi önkormányzati
képviselő választás.
Az új választási törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a
választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.
A választási eljárásról szóló törvény értelmében 2014. január 1-jétől van lehetőségük a magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgároknak a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük benyújtására.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a, nemzetiséghez tartozásának,
b, szavazási segítség iránti igényének,
c, személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, ill. a bejegyzés törlését.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző 16. napon kérheti
nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. Nyilvántartásba vétele mellett megjelölheti,
hogy annak hatálya az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki. ,Ebben az esetben a választópolgár a
pártlista helyett a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat az egyéni jelölt mellett.
Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségként regisztrált választópolgárok is a
pártlistára szavazhatnak.
A fogyatékkal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
A szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon
Az értesítőnek a Braille írásos változatát kapja meg,
A szavazólap önálló kitöltéséhez Braille írásos sablont kapjon a szavazás napján
Akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A pártok és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét
a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai választási kampány célokra
átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
A fenti kérelmek benyújthatók
személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába,
levélben, a választás hivatalos honlapján, ill. ügyfélkapunk keresztül a lakóhelye szerinti helyi
választási irodába.
A kérelemhez szükséges nyomtatvány elérhető a www.dunabogdany.hu/Választás 2014 oldalon, valamint
letölthető lesz a Nemzeti Választási Iroda honlapján is (www. valasztas.hu)
A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem benyújtására irányuló kérdésire Dunabogdány Község Helyi
Választási Irodájától (HVI) az alábbi elérhetőségeken kérhet részletes tájékoztatást:
Dr. Németh József, HVI vezető
Hímer Andrásné, HVI munkatársa
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