Tájékoztató az országgyűlési képviselők 2018. április 8-i választásáról
Magyarország Köztársasági Elnöke 2/2018. (I. 11.) számú határozatával 2018.
április 8. napjára kitűzte napjára kitűzte az országgyűlési képviselők 2018. évi általános
választását.
Szavazni 2018. április 8-án 6 órától 19 óráig lehet a lakóhely szerinti szavazókörben.
A szavazókör címéről és a választás időpontjáról mindenki, aki a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, február 19-ig értesítőt kapott a Nemzeti Választási Irodától. Aki nem kapott, vagy
nem tudja, hogy szerepel-e a névjegyzékben, a Polgármesteri Hivatalban jelezheti.
A szavazókörök címét és a bizottságok tagjainak felsorolását, valamint a Helyi Választási
Iroda elérhetőségét az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
olvashatják.
A 2. számú szavazókör eredeti helyén, az Elsővölgy u. 2. szám alatti óvodában működik
ismét, viszont a 4. számú szavazókör a Rákóczi út 14. szám alatt, a Gyermekjóléti
Szolgálat épületében lesz elhelyezve a Váci út 32. helyett.
A választáson külön szavazólap szolgál az egyéni választókerületi, az országos pártlistás és nemzetiségenként - a nemzetiségi listás szavazásra.
A szavazás napján Magyarország területén a lakóhelyétől eltérő településen lévő szavazókör
területén tartózkodó választópolgár átjelentkezéssel adhatja le szavazatát. Az átjelentkezésre
irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án 16 óráig kell megérkeznie a lakóhely
szerinti helyi választási irodához.
A szavazás napján szavazóköri névjegyzékben szereplő külföldön tartózkodó választópolgár
külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet nyújthat be ügyfélkapu
regisztráció esetében a valasztas.hu oldalon, vagy a lakcím szerinti Helyi Választási Irodánál
2018. március 31-én 16 óráig.
A választás napján az adott szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a
kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A szavazás megkezdése előtt a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát,
valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját (személyazonosító igazolvánnyal, vagy
jogosítvánnyal, vagy útlevéllel és ha van, lakcímigazolvánnyal).
Ezt követően a szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri
névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke
igénybevétele lehetőség, nem kötelező.
A szavazólap kitöltését követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az
urnába dobja. Ez ugyancsak nem kötelező, de a bizottságoknak a borítékot át kell adniuk.
A szavazólap urnába történő helyezése előtt jelezni lehet a szavazólap kitöltésének rontását, a
rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett új
szavazólapot ad ki. Erre csak egyszer van lehetőség.
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága
miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet legkésőbb 2018. április 6-án 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a
szavazás napján, legkésőbb 15 óráig a lakóhely szerinti szavazatszámláló bizottsághoz kell
benyújtani. A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki a szavazókör
területén belül a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő
választópolgárhoz.
A választás szavazóköri eredménye a valasztas.hu oldalon lesz olvasható és a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján is tájékoztatót teszünk közzé.
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