Helyi önkormányzati választások
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára (vasárnapra) tűzte ki a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának
időpontját.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről, valamint a
szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (Balatonudvari település esetében: Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségét jelenti, Ady E.
u. 16.) tekinthető meg.
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat. Egy
választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.
A jelölteket 2019. szeptember 9-ig lehetett bejelenteni – a megfelelő számú ajánlást
tartalmazó ajánlóívek leadásával együtt a Helyi Választási Bizottságnál. A jelöltek nem abc,
hanem sorsolással eldöntött sorrendben szerepelnek a szavazólapokon.
A Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását szintén szeptember
9-én tartja.
A szavazás napján a választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben
szavazhat, ami Balatonudvariban Kerkápoly u. 23. szám alatti, települési Kultúrház épületben
található. Szavazni reggel 06,00 órától este 19,00 óráig, csak a személyazonosság igazolása
után lehet.
Személyazonosságot igazolni az alábbi érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
1. lakcímigazolvány és
- személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- vezetői engedély
vagy
2. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota,
fogyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A
mozgóurna iránti kérelem online, személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján
nyújtható be.
Aki a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a tartózkodási helyén akar élni a
választójogával 2019. október 9-ig kérheti átjelentkezését. A választáson csak az jelentkezhet
át, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal (2019. június 26.) létesített tartózkodási
helyet és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.
Balatonudvari településen a lakosságszámot figyelembe véve a képviselő-testület a
polgármesterből és 4 fő képviselőből áll.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplők közül 4 képviselőjelöltre, 1
polgármester jelöltre lehet, a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal (+ vagy X).
A lapon szereplő minden szavazat érvénytelen, ha a megengedettnél több jelölt mellett
szerepel szavazat.

Tisztelt Választópolgárok!
A Helyi Választási Iroda a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalban, Tihany, Kossuth L. u.
12. szám alatt működik.
A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségénél (Balatonudvari,
Ady E. u. 16.) dr. Panyi Szilvia aljegyző nyújt tájékoztatást a 87/449-266-os telefonszámon.
A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai
tájékoztatás, felvilágosítás kérhető telefonon, illetve személyesen munkaidőben, ill. a
www.valasztas.hu felületen további bővebb információk állnak rendelkezésre.
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