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MÁGOCSI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 

7342 Mágocs, Szabadság u. 39. 
Tel.: 72/451-110, 20/582-9233 

E-mail: jegyzo@magocs.hu 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ  
 

Hol és hogyan lehet szavazni az időközi polgármester választáson? 

 
A 2022. június 26-i választáson az alábbi szavazóhelyiség működik:  

❖ Mekényes 001. szavazókör:  
Mekényes, Fő utca 115. 

Teleház / Könyvtár 

 

A szavazókör esetén biztosított az akadálymentesített megközelítés, de aki 

mozgásában korlátozott, vagy egészségi állapota vagy fogva tartása miatt nem tud eljutni a 
szavazóhelyiségbe, mozgóurnát is kérhet a településen belüli címre.   

 

Helyi önkormányzati választások esetén nincs lehetőség külképviseleten szavazásra, 

a választópolgárok az érvényes magyarországi lakóhelyük szerinti szavazókörben 
szavazhatnak.  

 

Az időközi helyi önkormányzati választáson átjelentkezésre csak abban az esetben 
van lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon 
választókerületben van (egyéni választókerületi választás esetén ugyanazon egyéni 
választókerületben, egyéni listás képviselő-választás vagy polgármester-választás esetén 
ugyanazon településen).  

 
A szavazóhelyiségek 2022. június 26-án  vasárnap, reggel 6 órától este 19 óráig 

tartanak nyitva. Azok a választópolgárok, akik este 19 órakor még sorban állnak, még 
szavazhatnak, akik viszont 19 órát követően érkeznek, már nem.  
 

1.) A szavazóhelyiségben a Szavazatszámláló Bizottság tagjai 
előtt minden választópolgárnak igazolnia kell magát: 
érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy 
jogosítvánnyal, valamint be kell mutatni a lakcímkártyát (ha 
nem a személyi igazolvány tartalmazza a lakcímét.)  
 

2.) Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság tagjai 
lebélyegzik a polgármesteri, települési önkormányzati 
képviselői és megyei önkormányzati választás fehér 
szavazólapjait, majd a választópolgárnak alá kell írnia a 

névjegyzéket.  
 

Az aláírás a szavazólap és a boríték átvételét igazolja, ezért aki 
az aláírást megtagadja, vissza kell utasítani.  
A Bizottság az1 darab fehér, lebélyegzett szavazólaphoz egy 
darab fehér borítékot is ad. 
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3.) A szavazófülkében, vagy az asztali paraván mögött töltse ki 
a szavazólapokat, majd mindhárom szavazólapot helyezze a 
fehér borítékba. A fehér borítékot nem kötelező leragasztani.  
A polgármester-választáson érvényesen legfeljebb 1 jelöltre 

lehet szavazni. 
 

4.) Ezt követően a szavazólapokat tartalmazó borítékot dobja 
be az urnába.  
!!! Ha bármilyen okból elrontotta a szavazólap kitöltését, egy 

alkalommal kérhet új szavazólapot, de csak akkor, ha a 
rontott szavazólapot még nem dobta be az urnába.  
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