Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi
választásáról
Tisztelt Választópolgárok!
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napján tartandó
választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
A szavazás ideje: 2014. október 12. (vasárnap) 6.00 óra és 19.00 óra között.
A szavazás helye: a választópolgár lakcíme szerinti szavazókör, melynek pontos címét a
korábban kapott választási értesítő tartalmazza.
A választópolgár az értesítőben megjelölt helyen és időben személyesen szavazhat.
Amennyiben a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása
miatt gátolt a mozgásában, és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A
kérelemnek október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához, vagy a
szavazás napján 15 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz.
Amennyiben a választópolgár a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem tartózkodási
helyén tartózkodik, úgy 2014. június 23. napjáig létesített tartózkodási helye szerinti
szavazókörben átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezést október 10-én 16 óráig lehet kérni.
A fogyatékossággal élő választópolgár október 3-án 16 óráig igényelhet Braille-írással ellátott
szavazósablont a szavazáshoz.
Fentiekkel kapcsolatos kérelmét
 a www.valasztas.hu oldalon,
 levélben, illetve
 személyesen nyújthatja be a Helyi Választási Irodához.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét meghatalmazott útján is benyújthatja.
A választópolgár szavazáson való részvételének elengedhetetlen feltétele, hogy igazolja
személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vagy vezetői
engedéllyel, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal.
A választópolgárnak személyazonossága igazolását követően alá kell írnia a névjegyzéket, a
Helyi Választási Bizottság átadja a választópolgár részére a bélyegzőlenyomattal ellátott
szavazólapokat és a borítékot.
A választópolgár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12.
napján tartandó választásán három darab szavazólapot kap, melyek közül az egyik a
polgármester, a másik a települési képviselők, a harmadik a megyei önkormányzati
képviselők választására szolgál.
A polgármester választására szolgáló szavazólapon érvényesen szavazni egy jelöltre lehet.
A települési képviselők választására szolgáló szavazólapon érvényesen szavazni - a
lakosságszám alapján - meghatározott számú képviselő jelöltre lehet.
A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések tekintetében a
választható képviselők szám az alábbiak szerint alakul:
Ábrahámhegy 4 fő
Balatonhenye 4 fő
Balatonrendes 4 fő
Kékkút 2 fő
Kővágóörs 4 fő
Köveskál 4 fő
Mindszentkálla 4 fő

Révfülöp 6 fő
Salföld 2 fő
Szentbékkálla 4 fő
A megyei önkormányzati képviselők választására szolgáló szavazólapon érvényesen csak
egy szavazatot lehet leadni.
Érvényes a szavazat, ha a választópolgár két egymást metsző vonallal (x vagy +) szavaz.
A szavazat érvénytelen, ha
 a szavazólapon nem szerepel a választási bizottság bélyegzőlenyomata;
 egyetlen körben sincs X vagy + jel;
 az adott szavazólapon érvényesen leadható számú szavazatnál több körben is van X
vagy + jel;
 kiesett jelölt melletti körben van X vagy + jel;
 a választópolgár ceruzát használt.
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Helyi Választási Iroda Vezetője: Dr. Szabó Tímea
Cím: 8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2.
Telefon: 87/464-017
e-mail: jegyzo@kovagoors.hu

Helyi Választási Iroda

