Tájékoztató mozgóurna igényléséről
- időközi polgármesterválasztás Mekényes, 2019. február 17. Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott
adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség
teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
A Helyi Választási Iroda a mozgóurnát igénylő választópolgárokról az informatikai
rendszerben külön jegyzéket (a „mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke”) készít.
Ebbe a nyilvántartásba – a nevétől eltérően – természetesen nem azokat kell felvenni, akik
kérték a mozgóurnát, hanem csak azokat, akik kérelmét a HVI pozitívan bírálja el.
A mozgóurnát a választópolgár azon szavazókörön belüli címre kérheti, amely szavazókörnek
a névjegyzékében szerepel.
A mozgóurna iránti kérelem benyújtása
A kérelmet be lehet nyújtani:
online
ügyfélkapus
azonosítás nélkül
www.valasztas.hu



levélben
személyesen


online
ügyfélkapus
azonosítással
www.valasztas.hu
maghatalmazott útján



legkésőbb a szavazást
megelőző negyedik nap 16
óráig
2019. február 13.,
szerda 16 óra
legkésőbb a szavazást
megelőző második nap 16
óráig
2019. február 15.,
péntek 16 óra
legkésőbb
a szavazás napján 12 óráig
2019. február 17.
vasárnap 12 óra

Az elektronikus kérelem benyújtására lehetőség van a www.magyarorszag.hu vagy a
www.valasztas.hu oldalakon keresztül. A kérelem benyújtható ügyfélkapu nélkül is.
A mozgóurna iránti kérelem visszavonása a szavazást megelőző második napon 16 óráig
(2019. február 15., péntek 16 óra) nyújtható be.
A mozgóurna iránti kérelem adattartalma
A kérelemnek tartalmaznia kell azokat a személyes adatokat, amelyek alapján a választási
iroda meggyőződhet arról, hogy a kérelem valóban a kérelmezőtől származik. E személyes
adatok a következők:
– a választópolgár neve,
– a választópolgár születési neve,

a választópolgár születési helye,
a választópolgár személyi azonosítója.
Az online ügyfélkapus azonosítással benyújtott kérelem a választópolgár nevét és személyi
azonosítóját tartalmazza.
A fentieken kívül a mozgóurna igénylésének tartalmaznia kell az igénylés okát, valamint
azt a címet, ahova a mozgóurna kivitelét kéri a választópolgár, ha nem a lakcímén
tartózkodik.
A kérelem elbírálására illetékes választási iroda a kérelem tárgyában hozott döntését megküldi
a kérelmező számára. A kérelemben ezért megadható egy értesítési cím (e-mail, telefax,
postai cím) amelyre a HVI – a kérelmező lakcímére kiküldött értesítés mellett – értesítést
küld a kérelem elbírálásának eredményéről.
–
–

További információ kérhető:
HVI vezető:

Helyi Választási Iroda Mágocs
 7342 Mágocs, Szabadság utca 39.
 72/451-110; 20/582-9233;
 72/560-019

dr. Morvay Klaudia jegyző
 06 20/582-9233
 jegyzo@magocs.hu
HVI vezető – helyettes:
Jónás István aljegyző
 06 20/267-9658
 igazgatas@magocs.hu

Mágocs, 2019. február 4.

Helyi Választási Iroda
Mágocs

