HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
Tájékoztatója
Tisztelt Választópolgárok!
Áder János köztársasági elnök 2014. április 6-ra tűzte ki az országgyűlési képviselők
választásának időpontját.

A szavazás reggel 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A 2014. évi országgyűlési választások helyi szinten történő megszervezése a jegyző
által vezetett helyi választási iroda feladata. A korábbi választásokhoz képest új
szabályok léptek életbe.
Az országgyűlési képviselők száma jelentősen csökken. 106 képviselőt egyéni
választókerületben, 93 képviselőt országos listán választunk meg. Megszűnik a
területi lista, így a 386 képviselő helyett összesen 199 képviselő kerülhet a
Parlamentbe.
Jelentős változás, hogy a választás a korábbi kétfordulós rendszer helyett
egyfordulós lesz, mely minden esetben eredményes, függetlenül a szavazásra
megjelentek arányától.
Ezen a választáson lesz első alkalommal lehetősége az országos nemzetiségi
önkormányzatoknak nemzetiségi lista állítására. Nemzetiségi listára azok
szavazhatnak, akik kérik, hogy a névjegyzéken az adott nemzetiség polgáraként
szerepeljenek, s ennek hatályát az országgyűlési képviselők választására is kérik
kiterjeszteni. E nyilatkozat megtételéhez szükséges nyomtatványt a választópolgárok
már megkapták, melyet a lakóhely szerinti jegyzőhöz lehet benyújtani.
Ugyanezen nyomtatvány benyújtásával lehetőség van arra is, hogy a választópolgár
megtiltsa a személyes adatainak kiadását, valamint választójoga gyakorlásához
segítséget igényeljen (akadálymentes szavazóhelyiség, braille írással készült
szavazósablon biztosítása, braille írással készült értesítő megküldése).

A választás napján egyéni választókerületi jelöltre, és pártlistára szavazunk. A
nemzetiségi választópolgár – amennyiben az adott nemzetiség listát állított - pártlista
helyett nemzetiségi listára szavaz.

Ajánlás
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2014. március 3-ig
ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy
választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. A
szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa
megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein
adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való
felvételt 2014. március 29-én 16.00 óráig lehet kérni a www. valasztas.hu oldalon
vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti illetékes helyi választási
irodától.
A szavazókörökben szavazatszámláló bizottságok bonyolítják le a szavazást, tagjait a
képviselő-testület a jegyző javaslata alapján választja meg, további tagokat a jelöltek,
jelölőszervezetek delegálnak majd.

A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását 2013. július 25-én
határozatban közzétettük, Délegyházán továbbra is három szavazókör működik, az
alábbi helyeken:
Szavazókör sorszám
001.
002.
003.

Szavazókör ( szavazóhelyiség ) címe
Művelődési Ház ( Szabadság tér 1-2.)
Polgármesteri Hivatal ( Árpád utca 8.)
Hunyadi János Általános Iskola ( Árpád utca 53.)

A szavazókörökről rendelkező határozat, és annak mellékleteként a térkép, valamint
az utcajegyzék a honlapon, valamint a polgármesteri hivatalban megtekinthető.
A választási kampányra vonatkozó szabályok is több ponton változtak. A választási
kampányidőszak a szavazás napját megelőző ötvenedik naptól a szavazás
befejezéséig tart, s megszűnik a kampánycsend intézménye. Kampánytevékenység
csupán a szavazás napján a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres

távolságon belül közterületen nem folytatható, továbbá a szavazás napján
választási gyűlés nem tartható.
A választással kapcsolatban információt kérhetnek a Helyi Választási Irodától az
alábbi elérhetőségeken:
Személyesen a Polgármesteri Hivatalban a 7-es szobában (2337 Délegyháza Árpád
utca 8.)
Telefonon a 06-24-542-155-7-es mellék számon
e-mailban a jegyzo@delegyhaza.hu , vagy a igazgatas@delegyhaza.hu címen.
Dósa Renáta
Helyi Választási Iroda
Vezető-helyettes

