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KÖZLEMÉNY

Az  országos  népszavazáson  a  választási  irodák  hatáskörébe  tartozó  feladatok
végrehajtásának  részletes  szabályairól,  a  választási  eljárásban  használandó
nyomtatványokról,  valamint  a  népszavazási  eredmény  országosan  összesített  adatainak
köréről  szóló 9/2016. (VI.28.)  IM rendelet 10.  §  (2)  bekezdés a)  pontja  alapján az  alábbi
adatok nyilvánosságra hozataláról intézkedem:

Áder János Köztársasági Elnök 2016. október 2. napjára országos népszavazást tűzött ki azon
kérdésben, miszerint „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa  nem  magyar  állampolgárok  Magyarországra  történő  kötelező  betelepítését?”
Szavazni  a  szavazás  napján  6.00  órától  19.00  óráig  személyesen,  az  erre  kijelölt
szavazóhelyiségben lehet

Vindornyalak Község 1 szavazóköréhez tartozó szavazóhelyiség:

001sz. szavazókör: Hertelendy Kúria, Vindornyalak, Bástya tér 2. akadálymentesített

A szavazás feltétele, hogy a választópolgár igazolja a személyazonosságát, valamint személyi
azonosítóját vagy lakcímét az alábbi érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:

A) lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy

- útlevél vagy

- vezetői engedély vagy

B) a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány.

Ha a  szavazás  napján  a választópolgár  az  értesítőben megjelölt  szavazóhelyiségtől  eltérő
helyen, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet
elő,  mely  révén  a  kérelmében  megadott  magyarországi  településen  szavazhat.  Az
átjelentkezésre  irányuló  kérelemnek  legkésőbb  2016.  szeptember  30-án  16.00  óráig  kell
megérkeznie a helyi választási irodába.

Ha a szavazás  napján  a választópolgár  külföldön tartózkodik,  külképviseleti  névjegyzékbe
való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő, mely révén a kérelmében megadott külföldi
településen,  a  nagykövetségen  vagy  főkonzulátuson  szavazhat.  A  külképviseleti
névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.



A mozgásában (egészségi  állapota vagy fogyatékossága,  illetve fogva tartása miatt)  gátolt
választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be a helyi választási irodához legkésőbb 

2016.  szeptember  30-án  16.00  óráig,  ezt  követően  a  szavazatszámláló  bizottsághoz  a
szavazás napján 15.00 óráig.

A fogyatékossággal 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,

- akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A fenti kérelmeket a Vindornyalaki Helyi Választási Iroda címére (8353 Vindornyalak, Bástya
tér  2.)  lehet  személyesen  vagy  postai  úton  eljuttatni.  A  választópolgárok  az  interneten
keresztül  a  www.valasztas.hu honlapon  elérhető  elektronikus  űrlapok  kitöltésével  is
benyújthatják kérelmüket. Amennyiben a választópolgárnak Vindornyalakon lakóhelye vagy
bejelentett tartózkodási helye van úgy a Vindornyalaki Helyi Választási Irodában személyes
ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással
rendelkező megbízott útján is benyújtható.

Vindornyalak, 2016. szeptember 16.

dr. Szalay Andrea

Helyi Választási Iroda vezetője

http://www.valasztas.hu/

