HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 2016

Tisztelt Őcsényi Választópolgár!
A Helyi Választási Iroda tájékoztatja Önt arról, hogy Magyarország köztársasági elnöke országos
népszavazást tűzött ki.
A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa a nem
magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
A választópolgárok 2016. augusztus 15. napjáig értesítést kaptak a Nemzeti Választási Irodától a
névjegyzékbe történt felvételükről.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön, az általa megjelölt
településen átjelentkezéssel adhatja le szavazatát. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb
2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a lakóhely szerinti helyi választási irodához. A
kérelem benyújtható személyesen, levélben, illetve a valasztas.hu oldalon.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár külföldön Magyarország
külképviseletein adhatja le szavazatát. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló
kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig kell megérkeznie a lakóhely szerinti helyi
választási irodához. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, illetve a valasztas.hu oldalon.
Az a választópolgár, aki nem tud a szavazó helyiségben megjelenni, mivel egészségi állapota nem
teszi lehetővé, mozgóurnát igényelhet. A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember
30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a lakóhely szerinti helyi választási irodához, illetve 2016. október
2-án 15.00 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelem benyújtható meghatalmazott
útján, levélben, illetve a valasztas.hu oldalon.
Aki mozgóurnát kért az a szavazó helyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat,
kizárólag mozgóurnával!
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti a lakcíme szerinti helyi választási irodától, hogy Brailleírással ellátott szavazósablont vehessen igénybe a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás
során, illetve hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A fenti kérelem benyújtható
személyesen, levélben, illetve a valasztas.hu oldalon.
A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, hogy a szavazatszámláló bizottság megállapítja a
választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját vagy lakcímét, illetve azt, hogy
szerepel-e a névjegyzékben.
A személyazonosság igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
-

magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, illetve ideiglenes személyazonosító
igazolvány,
magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány,
magyar hatóság által kiállított vezetői engedély,

-

magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél.

A személyi azonosító igazolására a következő, érvényes okmányok alkalmasak:
-

személyi azonosító hatósági igazolvány (lakcímigazolvány hátoldal),
hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelről.

A személyi azonosító igazolására a következő, érvényes okmányok alkalmasak:
-

lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény,
a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet.

Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal szavazóköreit illetően az országgyűlési képviselők 2014. évi
választása óta változás nem történt.
Részletes tájékoztatásért kérem látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon az
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalban működő választási irodához az alábbi elérhetőségen:
Cím: 7143 Őcsény, Fő u.. 35.
Telefon: 74/496-872
E-mail:ocsenyph@tolna.net
Szekszárd, 2016. szeptember 16.
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Helyi Választási Iroda vezetője

