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a helYi ÖnkormánYzati kéPviselők és polgármesterek 20l9. évi általános választása kapcsán a szavazás
helyéről és idejérőt, a szavazás módjáról Hantos községben

A NagYlóki HelYi Választási Iroda Vezetője, figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe
tartoző feladatok végrehajtásának részletes szabályairől és a választási eljárásban használandó
nYomtatvánYokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 5. § (l) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségre,
a helYi ÖnkormánYzati képviselók és polgármesterek 2019. évi általános választása kapcsán, Hantos község
tekintetében aszavazás helyéről és idejéről, aszavazásmódjáról azalábbiközleményt tesziközzé:

A szavazás helye, a szavazőhelyiség címe:

Simon László MŰvelődési Ház,2434 Hantos, Köztársaság tér 5. A szavazőhelyiség akadálymentes.

A szavazás ideje:

20l9, október l3, vasárnap, 6.00 és l9.00 óra között.

A szavazás módja:

Szavazni l<tzárőlag személYesen, a szavazőhelyiségben vagy mozgóurna igénybevételével lehet. A
választóPolgámak a szavazást megelőzően igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító
igazolvánrtYal, Útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját
(lakcímkártyával). A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazltatnak, őket a
szavazatszámláló bizottság kÖteles visszautasítani. A szavazólapok átvéte|ét a névjegyzék aláírásával kell
igazolni, enélkiil a szav azőlap nem adható át a v álasztőpolgárnak.

A helYi ÖnkormánYzati kéPviselők és polgármesterek 2019. éviáltalános választása során a választópolgárok
három szavazŐlaPot kapnak. A helyi Önkormányzati képvisel ők szavazőlapján 9 jelölt közül tegietletu +jelöltre, a polgármesterek szavazőlapján 3 jelölt közül l jelöltre, a rejér megyei közgyűlés tagjainak
szavazőlaPján 6 lista közül l listara lehet érvényesen szavazni. Ervényer"r, ,rurruái a szavazőlapon a jelölt
vagY lista neve mellett vagy felett lévő körben elhelyezett, egymást metsző két vonallal (pl. X vagy +; tehet.

Hantos kÖzségben telePÜlési nemzetiségi önkormányzati választást nem tűztek ki. A terüle ti és az országos
nemzetiségi listákra ugYanakkor azok a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is szavazhatnak, akik
olyan településen élnek, ahol a települési választást nem lehetett kitűzni, Az általános választáson nincs kiilön
nemzetiségi szavazőkőr, ugYanabban a szavazóhelyiségben leltet szavazni a megyei és országos nemzetiségi
ÖnkormánYzatokra is, ahol a Polgármesterre és a képviselőkre. A nemzetiségi váúztópolgárok a területi és az
országos nemzetiségi listákra (érvényesen 1-1 listára) zöld színű szavazőlapokon szavazhatnak, amelyeket
kötelező a szavazőlapokhoz kapott zöld színű bodtékba beleterrni, és a bodtékot lezárni. A iezáratlan zöld,
borítékban, vagy borítékon kívül található zöld szavazőlapok érvénytelenek.

Akik egészségi állaPotuk, fogYatékosságuk vagy fogva tartásuk miatt a szavazőhelyiségbe személyeserr
elmerrrri nem tudnak, mozgóurnát igényelhetnek. A felsoroltakon kívül egyéb okból mozgóurna nem
igénYelhetŐ, Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szaiazásnapján



felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen. A mozgóurna iránti kérelmet levélben vagy ügyfélkapu
nélkiil a valasztas.hu honlapon legkésőbb október 9-ig (szerda), személyesen október 1l_ig (péntek), vagy
ÜgYfélkaPuval a valasztas.hu honlapol a szayazás napján (október 13. vasámap) 72 őráig, meghatalmazoit
Útján vagy meghatalmazással nem rendelkező szemé|y általi kéZbesítésével a szavazás napján, legkésőbb 12
Óráig lehet benYÚjtani, Aki mozgóurnát kért, a szavazőkörben ,,hagyományos módon" nem szavazhat,
kizár őlag mozgóumával !

A választásokkal kaPcsolatos további tudnivalók, valamint a névjegyzékkel kapcsolatos, elektronikus
Úton is benyújtható kérelmek a https://www.valasztas.hu/ weboldalon é.h"tők .l.

Hantos, 20l9. szeptember l9.


