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 A választópolgárok tájékoztatásának módja a szavazásról:  

A Nemzeti Választási Iroda, illetve a helyi választási iroda által megküldött értesítő tartalmazza a szava-

zás napját, a szavazókör számát és a szavazóhelyiség címét, a szavazóhelyiség akadálymentességére 

vonatkozó információt, valamint a választással kapcsolatos tájékoztatást. 

Értesítés a szavazóköri névjegyzékbe vételről : 
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik napon a szavazóköri 

névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 

névjegyzékbe vételéről. Az értesítő a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére a sza-

vazást megelőző negyvennyolcadik napig, 2014. augusztus 25-ig kerül megküldésre. 

Ha a választópolgár nem kapott értesítőt vagy az megsemmisült, elveszett, amennyiben van választójo-

ga, a helyi választási irodát kell megkeresnie. Az értesítő azonban nem feltétele a szavazásnak, anélkül 

is el lehet menni szavazni. 

Választójog : 
Minden nagykorú magyar állampolgárnak,továbbá az Európai Unió más tagállamának magyarországi 

lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen. 

Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú sze-

mélynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választá-

sán választó legyen. 

Névjegyzék megtekintésének módja : 
A névjegyzék nem kerül közszemlére, a választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2014. október 10. 

16 óra) a település szavazóköri névjegyzékének adatai – törvényben meghatározottak kivételével – a 

helyi választási irodában megtekinthetőek. 

Ajánlás módja , ajánlóív kitöltése : 

Ajánlás ajánlóíven történik, gyűjtésük 2014. augusztus 25-től 2014. szeptember 8-ig tart, amit a jelölt 

vagy annak képviselője, illetve a jelölő szervezetek képviselői gyűjtenek a polgármesterjelöltre és a 

képviselőjelöltekre. Több jelölt is ajánlható, de egy jelöltre csak egy ajánlás adható. Az a választópolgár 

ajánlhat jelöltet, aki választáson a településen választójoggal rendelkezik.  Az ajánlóíven ajánló személy 

nevét, személyi azonosítójának számát, magyarországi lakcímét, anyja nevét és aláírását kell feltüntetni. 

Mozgóurna igénylése : 
A mozgásában gátolt (pl. egészségügyi ok, fogva tartás miatt stb.) választópolgár kérheti, hogy mozgó-

urnával szavazhasson. A kérelmet legkésőbb a szavazás napján 15 óráig kell megküldeni. 

 A kérelem meghatalmazott útján is benyújtható. 

Szavazáshoz szükséges dokumentumok : 

A választópolgár a személyazonosságát és a lakcímét a következő okmányok bemutatásával igazolhatja: 

-   Lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy 

-   Érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS érvényes személyazonosító igazolvánnyal; vagy 

-   Érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS érvényes útlevéllel vagy 

-   Érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS érvényes kártya formátumú vezetői engedéllyel. 

Szavazatok leadásának módja: 
A választópolgár kettő szavazólapot kap. Az egyik szavazólapon az egyéni képviselőjelöltekre, a másik 

szavazólapon a polgármesterjelöltre adhatja le a szavazatát. 

A választópolgár nem köteles a szavazófülke használatára. Amennyiben a választópolgár nem használja 

a borítékot, az nem érinti a szavazata érvényességét. 

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. 

 
 

                                                                                                          Bárányné Márton Melinda  

 Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal  

                                                                                                                      aljegyző 
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Nemzetiségi jelöltre történő szavazás : 
A nemzetiségi választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi név-

jegyzékbe történő felvételt kérelmezni kell. A kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző tizenhato-

dik napon kell benyújtani. (Az ezt követően benyújtott kérelmet a helyi választási iroda átvezeti a 

központi névjegyzéken, de nemzetiségi választópolgárként csak a következő nemzetiségi választá-

son lesz módja szavazni.) Amennyiben a választópolgár ezt már kérte, azt nem kell megismételni. A 

kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a helyi választási irodához. A nemzetiségi névjegy-

zékbe azt kell felvenni, aki 

a)      a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik, 

b)      valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, 

szerb, szlovák, szlovén és ukrán) tartozik, és 

c)      e nemzetiséghez tartozását meghatározott tartalommal és a választási eljárásról szóló törvény-

ben meghatározott eljárási rendben megvallja. 

Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet. 

 A választópolgár 

a) a lakóhelye szerinti településen vagy 

b) a választás kitűzését megelőző harmincadik napig bejelentett tartózkodási helye szerinti települé-

sen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben. 

Nemzetiségi jelölt 
A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha 

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható, 

b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat 

követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá 

c) nyilatkozatot tesz arról, hogy 

ca) a nemzetiség képviseletét vállalja, 

cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán a jelöltnek arról is nyilat-

koznia kell, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, va-

lamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség jelöltje. 

A fentieken túl szükséges az is, hogy a szükséges számú ajánlást összegyűjtse, és ez alapján őt a 

választási bizottság nyilvántartásba vegye. 

Nemzetiségi választások kitűzése : 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen 

az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzeti-

séghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai 

szerint – a huszonöt főt eléri. Ez alapján Rimóc Községben roma  települési nemzetiségi választá-

sok kiírására kerül sor. 

Ajánlás a nemzetiségi jelölt esetében 

Az ajánlóív a nemzetiség megjelölését is tartalmazza, és a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy 

- a nemzetiség képviseletét vállalja, 

- a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. 

  

 
                                                                                                         Bárányné Márton Melinda  

 Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal  

                                                                                                                      aljegyző 


