Mezőfalva Nagyközség
Helyi Választási Iroda Vezetője
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.; Telefon: 06-25-506-971, Fax: 06-25-506-820; e-mail: jegyzo@mezofalva.hu

KÖZLEMÉNY
a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás módjáról
Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének
megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes
választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3. ) IM rendelet 9. § (1) bekezdésének c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselői
választásra vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatom a választópolgárokat:
A szavazás napja: 2018.

április 8.

6.00 órától 19.00 óráig.

A szavazás helye: 001. szavazókör: Iskola 2422 Mezőfalva, József nádor u. 13.
002. szavazókör: Művelődési Ház 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.
003. szavazókör: Polgármesteri Hivatal 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
004. szavazókör: Iskola 2422 Mezőfalva, József nádor u. 13.
Valamennyi szavazókör akadálymentes.
A szavazókörök körzetleíró listája megtekinthető a www.mezofalva.hu oldalon, de a Nemzeti
Választási Irodától, illetve a 2018. február 9-ét követően a település szavazóköri névjegyzékébe
kerülés esetén a Helyi Választási Irodától (a továbbiakban: HVI) megkapott értesítőn is feltüntetésre
kerül, hogy a választópolgár hányas számú szavazókörben szavazhat és annak pontos címe is.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a lakóhelye szerinti szavazókör
illetékességi területétől eltérő címen tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat be
személyesen vagy levélben a lakóhelye szerinti HVI-nél, elektronikus formában pedig a
www.valasztas.hu oldalon. A kérelemnek 2018. április 6-án 16.00 óráig meg kell érkeznie az
illetékes választási irodához. Átjelentkezés esetén a választópolgár annak a településnek a kijelölt
szavazókörében szavazhat, ahová az átjelentkezést kérte. Mezőfalva településen az átjelentkezők
számára kijelölt szavazókör a Polgármesteri Hivatalban lévő 003. számú. Átjelentkezés esetén a
választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. Az
átjelentkezéssel szavazók számára fontos információ, hogy esetükben a szavazólapokat bele kell
tenniük a Szavazatszámláló Bizottságtól megkapott borítékba és le kell ragasztani azt.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szintén ebben, a 003. számú
szavazókörben adhatják le voksaikat.

A szavazás módja:
Érvényesen szavazni csak személyesen lehet a szavazókörökben.
Az a választópolgár, aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a
szavazásban, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A mozgóurna kiszállításának címe csak annak a
szavazókörnek az illetékességi területén lehet, amelynek a névjegyzékében az adott választópolgár
szerepel. A kérelemnek 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie az illetékes HVI-hez, vagy
a szavazás napján 15.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz.

A szavazás feltétele, hogy a választópolgár igazolja a személyazonosságát és személyi azonosítóját
(régi nevén személyi szám) vagy lakcímét, valamint a szavazóköri névjegyzéket alá kell írnia.
Amennyiben a névjegyzék aláírását megtagadja, a szavazatszámláló bizottságnak vissza kell
utasítania, tehát ebben az esetben nem szavazhat!
A személyazonosság, személyazonosító és lakcím igazolásához szükséges:
A) Lakcímigazolvány és érvényes:
- személyi igazolvány vagy
- útlevél vagy
- vezetői engedély
vagy
B) a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány.
Figyelem! Az okmányoknak érvényesnek kell lenniük, ugyanis vissza kell utasítani azt a
választópolgárt, aki érvényes okmányokkal nem tudja igazolni a személyazonosságát és lakcímét.
Ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítása, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány
pótlása érdekében a Dunaújvárosi Járási Hivatal Kormányablaka (Dunaújváros, Október 23. tér 1.)
rendkívüli ügyfélfogadási időt biztosít április 6-7-8-án 7 órától 19 óráig.
Az a választópolgár, aki legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig kéri, hogy az országgyűlési
választásokon nemzetiségi választópolgárként vehessen részt, a pártlisták helyett a nemzetiségének
országos önkormányzata által állított listára szavazhat, de emellett természetesen az egyéni
választókerületi jelöltre vonatkozó szavazólapot is megkapja.
A választással kapcsolatos részletes információk, tájékoztatás és kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.valasztas.hu weboldalon, vagy személyesen a HVI-nél.

Mezőfalva, 2018. március 12.
Borbély Anikó
Helyi Választási Iroda vezetője

