Balatonkeresztúri
Helyi Választási Iroda

Tisztelt BALATONMÁRIAFÜRDŐI Választópolgárok!
A köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.

A szavazás helye: Balatonmáriafürdő Községháza (Balatonmáriafürdő,
Gróf Széchényi Imre tér 9.)
A szavazás ideje: 2019. október 13. vasárnap 6.00 – 19.00 óra között.
Fontos határidők:
A választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási
Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a névjegyzékbe vételéről 2019. augusztus 23-ig.
Aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a szavazóköri névjegyzékbe, a Helyi Választási
Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a felvételről.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani.
Átjelentkezési kérelmek: 2019. október 9-én 16.00 óráig
(az nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelem elbírálásakor
ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és annak érvényessége legalább 2019. október
13-ig tart.)
Mozgóurna iránti kérelem:
 2019. október 9-én 16.00 óráig (levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül
elektronikus után
 2019. október 11-én 16.00 óráig (személyesen vagy elektronikus azonosítással
elektronikus úton)
 2019. október 11-én 16.00 órát követően ( elektronikus azonosítással elektronikus
úton vagy személyesen 2019. október 13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló
bizottsághoz
A Helyi Választási Iroda legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy
jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az ajánlóívet.
Az ajánlások számát a Helyi Választási Iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án.
Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a
jelöltnek ajánlott.
A jelölteket legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
Balatonmáriafürdő községben 1 fő polgármester és 4 fő képviselő kerül megválasztásra.
Polgármesterjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott
Képviselőjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható, és politikai reklámot nem lehet
közzétenni.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én
16.00 óráig köteles eltávolítani.
Balatonkeresztúr, 2019. július 31.
Mestyán Valéria
HVI vezető

