Helyi Választási Iroda Vezetője

3 2 8 1 K A R Á C S O N D, S Z E N T I S T V Á N Ú T 4 2.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: jegyzo@karacsond.hu
Tisztelt Választópolgárok!
A 2018. április 8-án megtartásra kerülő országgyűlési képviselő választással kapcsolatban
az alábbiakra szeretném felhívni szíves figyelmüket:
Szavazni reggel 6 órától este 19 óráig, kizárólag abban a szavazókörben lehet, ahol a
választópolgár szerepel a névjegyzéken. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről
minden választópolgár értesítőt kapott. Mielőtt elindulnak szavazni kérem szíveskedjenek az
értesítőn megnézni, hogy melyik szavazóhelyiségbe kell menniük.
Szavazóhelyiségek:
Művelődési ház klubterem (Karácsond, Hősök tere 1.)
II. Orvosi rendelő (Karácsond, Bajcsy Zs. út 42.)
I. Orvosi rendelő (Karácsond, Szabadság út 100.)
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság
megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén
személyi szám) vagy lakcímét továbbá szerepel a névjegyzékben. Érvényes okmányok
bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.
A személyazonosság igazolására alkalmas:
- magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi
könyvecske formátumú személyi)
- magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány
- magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
- magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél
A személyi azonosító igazolására alkalmas:
- személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről
A lakcím igazolására alkalmas:
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány amennyiben a lakcímet
tartalmazza
Egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt mozgásában gátolt választópolgár írásban
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be, 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig a helyi
választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. A
kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét,
anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel
mozgóurnát a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahová a mozgóurna kiszállítását kéri.
A választással kapcsolatos további információ a www. valasztas.hu honlapon olvasható, vagy
személyesen és a 06-37/322-001/18 mellék telefonszámon a helyi választási irodától kérhető.
Karácsond, 2018. április 3.
Forgó Istvánné
HVI vezető

