Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
Helyi Választási Iroda
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Tel: 84/362-501, Fax: 84/362-901
E-mail: balatonszarszo@dravanet.hu

KÖZLEMÉNY
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásakor
a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi 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 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 8. § 1.c) pontja alapján
Tisztelt Választópolgárok!
Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásához kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
Balatonszárszó Nagyközségben a szavazás helyei:
001 számú szavazókör: Balatonszárszó, Hősök tere 1. Községháza
Átjelentkezéssel szavazók részére kijelölt szavazóhelyiség.
002 számú szavazókör: Balatonszárszó, Szóládi utca 20. Művelődési Ház
Kötcse Községben a szavazás helye:
001 számú szavazókör: Kötcse, Fő u. 13-15. Közösségi Ház
Átjelentkezéssel szavazók részére kijelölt szavazóhelyiség.
Nagycsepely Községben a szavazás helye:
001 számú szavazókör: Nagycsepely, Kossuth Lajos utca 13. Művelődési Ház
Átjelentkezéssel szavazók részére kijelölt szavazóhelyiség.
Minden választópolgár abban a szavazókörben szavazhat, amelynek a névjegyzékében szerepel. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.
A választópolgároknak a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést a Nemzeti Választási Iroda 2019. április 5. napjáig küldi meg. Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától új értesítőt igényelhet a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban. Címe: Balatonszárszó, Hősök tere 1.; Telefonszám: 06/84/362-501.
Fentiek mellett a Helyi Választási Iroda értesítőt küld a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről
annak a választópolgárnak, aki 2019. március 20-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
Amennyiben nem biztos benne, hogy melyik szavazókörben szavazhat, tájékoztatást kérhet a Helyi Választási Irodától.
A szavazás ideje: 2019. május 26. 6 és 19 óra között
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Szavazás módja:
Szavazni kizárólag személyesen lehet.
A szavazás céljából megjelent választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén
személyi számát) VAGY lakcímét a szavazatszámláló bizottság ellenőrzi.
A választópolgár személyazonosságának igazolása után megkapja a jelenlétében lebélyegzett szavazólapot és borítékot, melynek átvételét aláírásával igazolja. Érvényes szavazatot leadni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal. A szavazást követően a szavazólap borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.
A személyazonosság igazolására a magyar hatóságok vagy az Európai Unió másik tagállamának
hatósága által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak.
Szavazni a következő érvényes igazolványok bemutatásával lehet:
- magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány vagy
- magyar hatóság által kiállított régi, papíralapú, könyv formátumú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes) vagy
- magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány vagy
- magyar hatóság által kiállított vezetői engedély (jogosítvány) vagy
- magyar hatóság által kiállított útlevél vagy
- magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél vagy
- az Európai Unió más tagállamának hatósága által kiállított útlevél vagy személyazonosító
igazolvány vagy vezetői engedély, ha tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét,
arcképmását és aláírását.
A személyi azonosító vagy lakcím igazolására csak a magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak:
Személyi azonosító igazolására:
- személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya túloldala)
- hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyazonosító jelről
A lakcím igazolására:
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- lakcímbejelentő- lap Átvételi elismervény szelvény része, amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság
ügyintézője a bejelentés igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos bélyegzőlenyomattal látott el.
- a régi, könyv alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet
Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap)
nem alkalmas a személyazonosság igazolására.
A szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai nem jártak-e le.
Kérelmek- magyarországi lakcímmel rendelkezők részére:
A kérelmek alábbi címen érhetők el:
http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek
A helyi választási irodák címét megtalálja a http://www.valasztas.hu/elerhetosegek oldalon.
A kérelem személyes benyújtására a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában van lehetősége.
A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
A kérelmeket benyújthatja a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) keresztül is.
A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.
Átjelentkezési kérelem:
Amennyiben máshol szeretne szavazni, mint ami az értesítőjében szerepel, akkor az átjelentkezéshez
kérelmet kell kitölteni és benyújtani. A kérelem akkor fogadható el, ha beérkezik 2019. május 22. 16
óráig.
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Mozgóurna iránti kérelem:
Ha egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be az alábbi módok egyikén:
Online
- ügyfélkapus azonosítás nélkül 2019. május 22. 16 óráig,
- ügyfélkapus azonosítással 2019. május 26. 12 óráig.
A postán történő igénylésnek 2019. május 22. 16 óráig kell megérkeznie.
Személyesen történő igénylés 2019. május 24. 16 óráig nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján történő igénylés
- 2019. május 24. 16 óráig a helyi választási irodához vagy
- 2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján
- 2019. május 22. 16 óráig a helyi választási irodához vagy
- 2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem:
Amennyiben a szavazás napján külföldön tartózkodik és ott szeretne élni a választójogával, kérelmet
kell benyújtania. A kérelem akkor fogadható el, ha beérkezik 2019. május 17. 16 óráig. Ebben az esetben
Magyarország nagykövetségén vagy konzulátusán szavazhat.
Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése
iránti kérelem: (Akadálymentes szavazás iránti kérelem)
- Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez (2019. május 17. 16 óráig be kell érkeznie).
- Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson (2019. május 22. 16 óráig be
kell érkeznie).
Erre a választásra már nem, de jövőbeli választásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy könnyen
érthető tájékoztató megküldését.
Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem:
Amennyiben nem engedi, hogy mások használják a személyes adatait, ezt kérelem benyújtásával megtilthatja.
Az Európai Unió tagállamának Magyarországon élő, érvényes magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgára a 2019. évi EP választáson csak abban az esetben szerepelhet választójogosultként a
magyar névjegyzéken, ha a lakcíme szerinti helyi választási irodától kérelmezi a névjegyzékbe vételét.
Kérelmének legkésőbb 2019. május 10. napjáig be kell érkeznie. Amennyiben korábban már kérte névjegyzékbe vételét EP választásra, akkor nincs teendője.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok részére szóló kérelmek az alábbi
címen érhetők el: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-nem-rendelkezoknek
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban működő Helyi Választási Irodától kérhet részletes tájékoztatást.
Balatonszárszó, 2019. március 29.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó sk.
HVI vezető
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