KÖZLEMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE AZ
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem
magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
KÉRDÉSBEN

2016. október 2. napjára, vasárnapra
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST TŰZÖTT KI.

A SZAVAZÁS 06.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.
SZAVAZNI KIZÁRÓLAG SZEMÉLYESEN
FELMUTATÁSÁVAL LEHET:

A

KÖVETKEZŐ

DOKUMENTUMOK

- A SZEMÉLYAZONOSSÁG IGAZOLÁSA
-

ÉRVÉNYES
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ
IGAZOLVÁNNYAL
(KÁRTYAFORMÁTUMÚ VAGY RÉGI TÍPUSÚ, KÖNYVECSKE FORMÁJÚ)
VAGY
IDEIGLENES SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL, VAGY
ÉRVÉNYES ÚTLEVÉLLEL, VAGY
IDEIGLENES ÚTLEVÉLLEL, VAGY
ÉRVÉNYES KÁRTYAFORMÁTUMÚ GÉPJÁRMŰ VEZETŐI ENGEDÉLLYEL;

- A LAKCÍM VAGY A SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ IGAZOLÁSA
-

ÉRVÉNYES LAKCÍMIGAZOLVÁNNYAL, VAGY
A LAKCÍMBEJELENTÉSRŐL SZÓLÓ ÁTVÉTELI ELISMERVÉNNYEL, VAGY
A SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ JELRŐL SZÓLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNNYAL,
ILLETŐLEG IGAZOLÁSSAL

A választópolgár a lakóhelyén személyesen, vagy ha a szavazás napján lakcímétől távol, de
Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezést követően a településenként
(Budapesten kerületenként) kijelölt szavazókörökben szavazhat - Szegeden a 311. számú
szavazókörben (Tömörkény István Gimnázium, Tömörkény utca 1.).
Ha a választópolgár átjelentkezéssel kíván szavazni, átjelentkezési kérelmét benyújthatja a
lakóhelye szerint illetékes választási irodánál levélben vagy személyesen (6724 Szeged, Huszár
u. 1.), valamint elektronikus úton a www.valasztas.hu oldalon keresztül. A kérelem benyújtására
nyitva álló határidő 2016. szeptember 30-án 16.00 órakor lejár.
A mozgásában gátolt választópolgár a szavazás napját megelőző második napon 2016.
szeptember 30-án 16.00 óráig a helyi választási iroda vezetőjétől, azt követően a szavazás
napján, 2016. október 2-án 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól írásban – az igénylés
okának, az igénylő nevének, születési nevének, születési helyének, anyja nevének, személyi
azonosítójának, és annak a címnek a megadásával, ahová a mozgóurnát kéri, valamint
aláírásának feltüntetésével – mozgóurnát kérhet.

Annak, aki átjelentkezéssel szavaz és mozgóurnát igényel, a szavazás napját megelőző második
napon a helyi választási iroda vezetőjétől, a szavazás napján pedig a kijelölt szavazatszámláló
bizottságtól kell mozgóurnát kérnie.
Érvényesen szavazni csak egy válaszra, a válasz feletti körbe tollal írt egymást metsző
vonallal „x” vagy „+” lehet!
Egyéb megjelölés a szavazat érvénytelenségét eredményezi!
A Választási Iroda székhelye a szavazás napját megelőzően – névjegyzékkel kapcsolatos
ügyekben:
6724 Szeged, Huszár u. 1.
62/564-466
62/564-467
A Csongrád Megyei 1. és 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság,
valamint a Választási Iroda székhelye a szavazás napján:
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
Telefonszámok: 1. OEVB 62/564-469
2. OEVB 62/564-356
OEVI 62/564-267
e-mail: valasztas@szeged.eu
A népszavazással kapcsolatos további információk, valamint a szükséges formanyomtatványok
megtalálhatók a www.valasztas.hu oldalon.
A Választási Iroda és a Választási Bizottságok hirdetményei és határozatai a
www.szegedvaros.hu oldalon kerülnek közzétételre.
A Polgármesteri Hivatalban és Ügyfélszolgálatain - a népszavazással kapcsolatos feladatok
végrehajtása miatt - az ügyfélfogadás 2016. szeptember 30-án, valamint 2016. október 3-án
szünetel.

Dr. Mózes Ervin
OEVI vezetője

