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TÁJÉKOZTATÓ
a választópolgárok részére a 2019. október 13. napjára kitűzött választásokról

A Köztársasági elnök 2019. október 13. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A Nemzeti Választási Bizottság szintén erre a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását is.

Az a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7. napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzékbe vételről 2019. augusztus 23. napjáig értesítő megküldésével (sima levében postán keresztül) tájékoztatja.

A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

A választópolgár – amennyiben nem kapja meg az értesítőt – a Helyi Választási Irodától új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8. napjától lehet benyújtani papíron.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket a választópolgár személyesen az állandó lakóhelye szerinti helyi választási irodához vagy levélben (Helyi Választási Iroda 8420 Zirc, Március 15. tér 1.), vagy elektronikus azonosítást követően elektronikusan (ügyfélkapu) vagy anélkül (https://www.valasztas.hu/" https://www.valasztas.hu/) nyújthatja be. 

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24. napjától 2019. október 13. napján 19.00 óráig tart.

Zirc városban a választópolgárok 7 szavazókörben, Lókút és Borzavár községekben 1-1 szavazókörben adhatják le szavazataikat. A szavazókörök területi beosztásában, a szavazókörök címében a 2019. évi Európai Parlamenti képviselők választása óta nem történt változás. (A szavazókörök címe és területi beosztása megtalálható: www.zirc.hu – www.lokut.hu – www.borzavar.hu honlapokon a „Választás” alcím alatt.)

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a képviselő-testület megválasztandó tagjainak száma megtalálható: www.zirc.hu – www.lokut.hu – www.borzavar.hu honlapokon a „Választás” alcím alatt.

A német nemzetiségi települési képviselők számát az Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatában állapította meg az alábbiak szerint: Zirc városban 5 fő, Lókút községben 3 fő.

Zirc, 2019. augusztus 21.

								Bereczkiné Papp Krisztina
								     HVI vezető-helyettes


