A Választási Iroda Hirdetménye
Tisztelt Választópolgárok!
A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. §-ában foglaltak értelmében tájékoztatom a
Tisztelt Választópolgárokat, hogy a köztársasági elnök 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával döntött országos
népszavazás időpontjának kitűzéséről, 2016. október 2. napjára (vasárnap), a következő kérdésben:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa
nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A Csongrád 04-es Országgyűlési Egyéni Választókerület (OEVK) 19 települést foglal magába, amelyek az alábbiak: Algyő; Ambrózfalva; Apátfalva; Csanádalberti; Csanádpalota; Földeák; Hódmezővásárhely; Királyhegyes; Kiszombor; Kövegy; Magyarcsanád; Makó; Maroslele; Mártély; Nagyér; Nagylak;
Óföldeák; Pitvaros; Székkutas.
Minden településen működik Helyi Választási Iroda. A Csongrád 04-es OEVK székhelytelepülése a 2011. évi CCIII. törvény értelmében, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város.
A választópolgárok részére Hódmezővásárhelyen 50, Mártélyon 2 szavazókör került kialakításra. A székhelytelepülésen Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (OEVI) működik.
A Választási Iroda vezetője: Dr. Korsós Ágnes, helyettese: Dr. Végh Ibolya, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I/5. Tel.: 530-120. Fax: 530-192.
A népszavazással kapcsolatban az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) látja el feladatát. Az OEVB tagjai:
Feketéné Dr. Szemző Margit, Felletár László, Dr. Kis András. Elérhetőségük: Az OEVB címe: 6800. Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I/5. E-mail cím:
valasztas@hodmezovasarhely.hu.
A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről, a Nemzeti Választási Irodától 2016. augusztus 15-éig értesítést kapnak.
A névjegyzék 2016. szeptember 30. napjáig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban (6800. Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. földszint 16.
Tel: 530-100. 224-es mellék). A névjegyzékből való kihagyás, vagy abba való felvétel miatt, 2016. szeptember 30-án 16:00 óráig lehet kifogást benyújtani a Választási Iroda vezetőjéhez. A névjegyzék másolatát az érintett szervezet igénye alapján, a jogosult részére díjfizetés igazolása ellenében,
2016. augusztus 13-ától adhatja át a Nemzeti Választási Iroda.
Azon választópolgárok, akiknek lakcíme csak Hódmezővásárhely település megnevezését tartalmazza, illetőleg akik átjelentkezéssel szavaznak
településünkön, választójogukat a hódmezővásárhelyi 3. számú szavazókörben gyakorolhatják. (Hódmezővásárhely, Bethlen Gábor Református Gimnázium, Szőnyi u. 2.)
Szavazni csak személyesen, a személyazonosság igazolását követően, a választópolgár lakóhelyén vagy - átjelentkezéssel - lakóhelyétől távol,
a kijelölt szavazókörben, illetőleg külföldön Magyarország kijelölt külképviseletein is lehet.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a népszavazás napján
Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. A kérelemnek, legkésőbb a szavazást
megelőző második napon, vagyis 2016. szeptember 30. 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Ezzel a lehetőséggel az a választópolgár is élhet, aki a választás napján fekvőbeteg intézetben (kórház), vagy büntetésvégrehajtási intézetben tartózkodik.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel úgy kérhető, hogy a levél, illetve kérelem legkésőbb a szavazást megelőző 8. napon, vagyis
2016. szeptember 24. 16:00 óráig megérkezzen az illetékeshez.
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár –amennyiben kérelme alapján szerepel a névjegyzékben- levélben szavazhat.
Mozgásában akadályozott választópolgár a szavazást megelőzően a Választási irodában igényelhet nyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Csoportnál az emelet 25/B-ben, tájékoztatást kérhet a 62/530-161-es telefonszámon, a szavazás napján, 2016. október 2. 15,00 óráig a
Szavazókörhöz juttathatja el kérelmét írásban, mozgóurna kiszállítására.
A Szavazatszámláló Bizottságokba delegáltak bejelentése 2016. szeptember 16-án 16 óráig történhet.
A népszavazásra vonatkozó részletes tájékoztatás elérhető, a mozgó urna igénylésére és az átjelentkezéshez kapcsolódó nyomtatványok letölthetőek a www.hodmezovasarhely.hu-ról, személyesen pedig a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához lehet fordulni az emelet 25/B irodában,
illetve az alábbi telefonszámokon: 62/530-161, 62/530-159, 62/530-167, továbbá valasztas@hodmezovasarhely.hu. email-címen.
Hódmezővásárhely, 2016. augusztus 16.
									

Dr. Korsós Ágnes
     Választási Iroda vezetője

