
HIRDETMÉNY 

 

 
Tájékoztatom, a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Köztársasági Elnök által 2019. május 26. 

napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választásán szavazni személyesen, érvényes 

személyazonosságot és lakcímet igazoló okmánnyal lehet 6.00 órától 19.00 óráig az 

alábbi három szavazókörben: 

 

01. szavazókör: Kölesd, Kossuth tér 2. (volt Könyvtár épülete) 

02. szavazókör: Kölesd, József Attila u. 1. (Béri Balogh Ádám Általános Iskola) 

03. szavazókör: Kölesd, Petőfi u. 9. (Kölesd-Borjád) 
 

A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételről 2019. április 5. napjáig kaptak 

értesítést. 

Azt a választópolgárt, aki 2019. március 20. napját követően kerül a település szavazóköri 

névjegyzékébe, a Helyi Választási Iroda személyes ügyintézés esetén az értesítő átadásával, 

vagy az értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről. 

Amennyiben az értesítőt nem kapja meg, vagy az elveszne, annak pótlását a Helyi 

Választási Irodától kérheti. 
 

Az Európai Unió más tagállamának Magyarországon érvényes lakcímmel rendelkező 

állampolgára a lakcíme szerinti Helyi Választási Irodától kérheti névjegyzékbe vételét, úgy, 

hogy kérelme legkésőbb 2019. május 10. napján 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási 

Irodához. Ha már kérte névjegyzékbe vételét EP választásra, akkor új kérelmet nem szükséges 

benyújtania. 

 

A Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását igénylő választópolgár erre irányuló 

kérelmét 2019. május 17-én 16.00 óráig nyújthatja be. 

 

Ha Ön a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, és nem 

az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben kíván szavazni, átjelentkezésre irányuló 

kérelmet terjeszthet elő. Ez irányú kérelmének legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell 

megérkeznie a lakó-, vagy tartózkodási helye szerinti Helyi Választási Irodába, és ugyanezen 

időpontig van lehetőség az átjelentkezési kérelem módosítására is. 

Az átjelentkezési kérelem visszavonására 

- levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás (e-mail útján történő 

ügyintézés) esetén 2019. május 22-én 16.00 óráig, 

- személyes benyújtás, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás 

(ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés) esetén 2019. május 24. napján 16.00 óráig 

van lehetőség. 

 

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki a szavazás napján külföldön 

tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő. 

A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, 

hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Külképviseleti 

névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmének legkésőbb 2019. május 17. napján 16.00 

óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához, és ugyanezen 

időpontig módosíthatja kérelmét. A külképviseleti névjegyzékből való törlését 2019. május 

22. napján 16.00 óráig kérheti. 



  

Amennyiben Ön egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem 

tud megjelenni a szavazókörben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be 

 levélben, vagy azonosítás nélküli elektronikus úton (e-mailben), melynek 

legkésőbb 2019. május 22. napján 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási 

Irodához, 

 személyesen, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun 

keresztül) legkésőbb 2019. május 24. napján 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához, 

 elektronikus azonosítással elektronikus úton május 24. napján 16.00 órától május 26. 

napján 12.00 óráig a Helyi Választási Irodához (e határidőn belül benyújtott 

kérelmeket a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottság bírálja el), 

 meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi 

kézbesítéssel az Ön részére kiküldött értesítőn szereplő szavazókörben működő 

Szavazatszámláló Bizottsághoz a szavazás napján, legkésőbb 12.00 óráig. 

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési 

nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a 

választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna 

kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna igénylés okát. 

 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai  /póttagjai:  

01. szavazókör: 

Vargáné Kisfalvi Erzsébet     Gyén Andrásné 

Vass László         Kovács Béláné 

Magyarosi Anita      Nagyné Schell Ilona 

02. szavazókör:      Szendi Gyuláná 

Benedekné Varga Anikó     Varga Jánosné 

Baky László       Varga-Magyarosi Ágnes 

Vámosiné Farkas Edit 

03. szavazókör: 

Szakálosné Marosi Ildikó 

Szarvasné Schüszler Csilla 

Csikné Bányai Mária       

 

A Helyi Választási Iroda elérhetősége:  

- vezetője: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

- ügyintéző: Vislóczki Virág HVI tag 

- címe: 7052 Kölesd, Kossuth tér 2. 

- tel.: 74/436-033 
 

 

dr. Herczig Hajnalka jegyző 

HVI vezető 

 

 


