2019. évi Európa Parlamenti képviselők választása
A köztársasági elnök 2019. május 26. napjára, vasárnapra tűzte ki az Európai Parlament tagjainak
magyarországi választását. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. Az a
választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől
eltérő helyen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti
országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző
negyedik napon, azaz 2019. május 22-én, szerdán 16 óráig kell megérkeznie a lakcím szerinti helyi választási
irodához.
A településen hat szavazókör került kialakításra.
A szavazókörök címei:
1. sz. szavazókör Görgey Artúr u. 2.
2. sz. szavazókör Rákóczi u. 11. (Művelődési Ház)
3. sz. szavazókör Hunyadi u. 43. (Óvoda épület)
4. sz. szavazókör Arany J. u. 14. (Óvoda épület)
5. sz. szavazókör Akác u. 4. (Könyvtár)
6. sz. szavazókör Darvas u. 1.
A fogyatékossággal élő személyek, valamint az átjelentkezéssel szavazók részére a 2. sz. szavazókör
van kijelölve szavazásra. (Onga, Rákóczi u. 11. Művelődési Ház)
Szavazás a szavazóhelyiségben
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel
vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét és személyi azonosítóját.
Kérünk mindenkit, hogy a szükséges okmányokat vigye magával a szavazáskor, mert a szavazatszámláló
bizottságnak vissza kell utasítania azt a választópolgárt, aki nem tudja igazolni a fentieket.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár megkapja a lebélyegzett szavazólapot és az átvételt
aláírással igazolja. A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére.
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a
szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes –
segítségét igénybe veheti. A választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.
Szavazás mozgóurnával
Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik mozgásukban egészségi állapotuk (illetve
fogyatékosságuk) miatt akadályozottak, mozgóurnát vehetnek igénybe.
A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki – a szavazókör területén belül – a mozgóurnát
igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.
Mozgóurnát 2019. május 24-én (pénteken) 16 óráig a helyi választási irodától, vagy a szavazás napján 2019.
május 26-án (vasárnap) 12 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a
választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Mozgóurna iránti kérelmét postai úton és megbízott (családtag, szomszéd stb.) útján is eljuttathatja a választási
szervekhez. Az a választópolgár, aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben nem szavazhat.
A szavazás módja és ideje
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet.
Érvényesen szavazni a lista neve alatti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.
A szavazás május 26-án (vasárnap) reggel 6 órától este 19 óráig tart.
A törvény értelmében a 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak.
A választópolgárok 9 lista közül választhatnak.
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