A Választási Iroda Hirdetménye
Tisztelt Választópolgárok!
A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. §-ában foglaltak értelmében tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat,hogy a köztársasági elnök 233/2016. (VII. 5.)
KE határozatával döntött országos népszavazás időpontjának kitűzéséről, 2016. október 2.
napjára (vasárnap), a következő kérdésben:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül
is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyar-ors zágra történő kötelező betelepítését?”
A Csongrád 04.-es Országgyűlési Egyéni Választókerület (OEVK) 19 települést foglal
magába, amelyek az alábbiak: Algyő; Ambrózfalva; Apátfalva; Csanádalberti; Csanádpalota;
Földeák; Hódmezővásárhely; Királyhegyes; Kiszombor; Kövegy; Magyarcsanád; Makó; Maroslele; Mártély; Nagyér; Nagylak; Óföldeák; Pitvaros; Székkutas.
Minden településen működik Helyi Választási Iroda. A Csongrád 04.-es OEVK székhelytelepülése a 2011. évi CCIII. törvény értelmében, Hódmezővásárhely megyei jogú város.
A választópolgárok részére Óföldeákon 1 szavazókör került kialakításra.
Részletes tájékoztatásért a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatalban a Választási
Irodához lehet fordulni az alábbi telefonszámon: 62-es körzet: 524-091.
A Választási Iroda vezetője: Rákóczi Edit helyettese: Rakonczai Erika 6922 Földeák, Szent
László tér 1. Tel.: 524-091. Fax: 524-090.
A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről, a Nemzeti Választási Irodától 2016. augusztus 15-éigértesítést kapnak.
A névjegyzék 2016. szeptember 30. napjáig tekinthető meg a Földeáki Közös Önko rmányzati Hivatalban (6922 Földeák, Szent László tér 1.). A névjegyzékből való kihagyás,
vagy abba való felvétel miatt, 2016. szeptember 30-án 16,00 óráig lehet kifogást benyújtani a
Választási Iroda vezetőjéhez. A névjegyzék másolatát az érintett szervezet igénye alapján, a
jogosult részére díjfizetés igazolása ellenében, 2016. augus ztus 13-ától adhatja át a Nemzeti
Választási Iroda.
Azon választópolgárok, akiknek lakcíme csak Óföldeák település megnevezését
tartalmazza, illetőleg akik átjelentkezéssel szavaznak településünkön, választójogukat a
földeáki 1. s zámú szavazókörben gyakorolhatják. (Óföldeák, Széchenyi u. 16.)
Szavazni csak személyesen, a személyazonosság igazolását követően, a választópo lgár lakóhelyén vagy - átjelentkezéssel - lakóhelyétől távol, a kijelölt szavazókörben, illetőleg
külföldön Magyarország kijelölt külképviseletein is lehet.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a népszavazás napján Magyarország területén, de a
magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. A kérelemnek, legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16,00 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodához. Ezzel a lehetőséggel az a választópolgár is élhet, aki a választás napján
fekvőbeteg intézetben (kórház), vagy büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodik.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel úgy kérhető, hogy a levél, illetve kérelem legkésőbb a szavazást megelőző 8. napon 16,00 óráig megérkezzen az illetékeshez.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár –amennyiben kérelme alapján szerepel a névjegyzékben- levélben szavazhat.
Mozgásában akadályozott választópolgár a szavazást megelőzően a Választási irod ához-, a szavazás napján 15,00 óráig a Szavazókörhöz juttathatja el kérelmét írásban, mozgóurna kis zállítására.
A Szavazatszámláló Bizottságokba delegáltak bejelentése 2016. szeptember 16-án
16,00 óráig történhet.
A népszavazással kapcsolatban az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság (továbbiakban: OEVB) látja el feladatát. Az OEVB tagjai: Feketéné Dr. Szemző
Margit, Felletár László, Dr. Kis András. Elérhetőségük: Az OEVB címe: 6800. Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I/5. E- mail cím: valasztas@hodmezovasarhely.hu
Földeák, 2016. augusztus 19.
Rákóczi Edit
Választási Iroda vezetője

Népszavazás 2016. 10.02. – naptár
Szavazni reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet (Ve.169. §)
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított ötödik (5.) napon megérkezzen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. (Ve.209.§ és 2013. évi CCXXXVIII.tv.79.§)
Az országos néps zavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen
szavazott, és eredményes, ha az é rvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a
megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. (Alaptörvény 8. cikk (4) bek.)
Azonnali feladat: Választási Iroda tagjai nyilvántartásának ellenőrzése, szükséges számban
kiegészítése!
08.05.és 08.15. között az NVI értesítő megküldésével tájékoztatja a névjegyzékben szereplő
választópolgárokat a névjegyzékbe vételről (Ve.115. §)
08.13. választási kampány kezdése, tart a szavazás napján a szavazás befejezéséig. (Ve.139.§)
08.13. adatszolgáltatási díj ellenében szavazóköri névjegyzéket átadja az NVI jogosultak
részére (Ve.101.§ és 2013.évi CCXXXVIII.tv.70.§.)
08.21. OEVB tagok/póttagok szükség szerinti választása (Hmvhely Közgyűlése) (Ve.35.§)
09.12. HVB tagok szükség szerinti választása (település képviselő-testülete) (Ve.35.§)
új tag választása esetén legkésőbb 09.30.- ig eskü/fogadalom letétele! (Ve.37.§)
09.16. OEVB és HVB delegált tagjainak bejelentése (Ve.30.§)
09.17. Választójogosult, Mo- i lakcímmel nem rendelkező polgár kérheti névjegyzékbe
vételét, adatai módosítását. (Ve.84.§)
09.22. NVB-nél külképviseleti megfigyelők bejelentése (Ve.5.§)
09.30.Mo-i lakcímmel rendelkező választójogosult kérheti a névjegyzékbe bejegyzését:
- nemzetiséghez tartozásának,
- szavazási segítség iránti igényének,
- személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését/törlését a központi névjegyzékbe
(Ve.85.§ és Ve.94.§.)
09.30. Mozgóurna iránti kérelmek HVI-hez benyújthatók (Ve.103.§)
09.30. 16,00 óráig beérkezett változások átvezetését követően az NVI lezárja a névjegyzéket
(Ve.106.§)
09.30. a névjegyzék, lezárásáig megtekinthető bárki részéről a választási irodában (Ve.118.§)
10.02. 15,00 óráig Mozgóurna iránti kérelmek SzSzB-nél benyújthatók (Ve.103.§)

