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A választási eljárásról szóló 20l3. évi XXXVL törvény 75, § (l) bekezdés b) pontjaalapján,
valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgámresterek választásán valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásában használandó
nYomtatvánYokról szőlő2012019. (VII.30.) IM rendelet 5. § (l) bekezdés a) pontja alapjána
2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint u ne.réiirégi
önkormányzati képviselők választásával összeíiiggésben az alábbi választási közleményt
adom ki:

A választás napja és ideje: 2019. október 13. (vasárnap) 06:00 - 19:00

A választópolgár személyesen, a lakcíme, illetve ádelentkezése esetén tartőzkodási helye
szeri nt i szav azőkörben szav azhat.

szavazókör és címe:
001. számú szavazókö r: 3844 Szentistvánbaksa. Petőfi u. 42. Faluház

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazőlapon szereplő jelöltre és listára lehet. a jelölt
neve melletti, illetőleg a lista feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal.

Az a váIasztőpolgár, aki mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt
mozgóumát igényelhet ahhoz, hogy szavazatát le tudja adni. Egyéb indokok (pl:
munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapjan nincs lehetőség mozgóurna igényléséhez.

Mozgóurna iranti kérelem az alábbi módok egyikén nyújtható be:

- Online igénylés: l. ügyfelkapus tvonosítás nélkül:2019. október 9-én (szerdan) l6:00-ig
2. ügyfelkapus azonosítással: 2019. október l3-án (vasárnap) l2:00-ig
- Személyesen történő igénylés a Helyi Válasáási lrodához 2019. október ll-én (pénteken)
l6:00-ig.
- Postai úton történő igénylésnek 2019. október 9-én (szerdán) l6:00-ig kell megérkeznie a
Helyi Választási lrodához.

- Meehatalmazott úüán történó igénylés: l. Flelyi Választási lrodához 2019, október ll-én
(pénteken) l6:00-ig
2. Szavazás napján az SzSzB-hez l2.00-ig.
- Irásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő útján a szavazás napján az SzSzB-hez
l2:00-ig.
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névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyekben, valamint aszavazőköri névjegyzék
kapcsolatos ügyekben (pl: átjelentkezés, mozgóurna iránti kérelem) a Szikszói

i Irodához lehet fordulrri.

Szikszó, Kálvin tér l.
: +361461596-450

l9, szeptember 25.
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