TÁJÉKOZTATÓ
átjelentkezéssel történő szavazásról és
mozgóurna igényléséről
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 250. § (1) bekezdése értelmében – az a lakcíme szerinti szavazóköri
névjegyzékben szereplő választópolgár, aki a szavazás napján, Magyarország területén, de a
magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre
irányuló kérelmet terjeszthet elő a helyi választási irodánál.
A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon, azaz
2018. április 6-án (péntek) 16.00 óráig
kell megérkeznie a választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár - a korábban benyújtott kérelmét – a szavazást megelőző második
napon (2018. április 6.) 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet személyesen a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti helyi választási irodához, levélben, elektronikus azonosítását követően elektronikusan vagy
anélkül elektronikusan a lakcíme szerinti helyi választási irodához lehet benyújtani.
A Ve. 103. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – az a szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgár, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt
gátolva van, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be a szavazást megelőzően a helyi választási
irodához, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz.
A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon, azaz 2018. április 6-án (péntek)
16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri
névjegyzékében a választópolgár szerepel, illetve a szavazás napján, 2018. április 8-án (vasárnap),
legkésőbb 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
A választópolgár a mozgóurna iránti kérelmet személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti helyi választási irodához vagy levélben, elektronikus azonosítását követően elektronikusan
vagy anélkül elektronikusan a lakcíme szerinti helyi választási irodához nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelem benyújtható még közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján is.
Az átjelentkezésre és mozgóurna igénylésre irányuló kérelem letölthető a választás hivatalos
honlapjáról (www.valasztas.hu) és Biharkeresztes város honlapjáról (www.biharkeresztes.hu), továbbá
beszerezhető a Helyi Választási Irodában (Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 4110
Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.) Petőné Kiss Éva és Szabó Szabolcs Helyi Választási Iroda
tagoknál.
A kérelmek személyesen (mozgóurna esetében meghatalmazott útján is) történő benyújtásának
biztosítása érdekében
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