Helyi Választási Iroda
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Tel.: 74/504-103 Fax: 74/504-198
valasztasinfo@szekszard.hu

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÁS
szavazás megismételtetéséről
2019. november 10.
A Helyi Választási Bizottság – a Pécsi Ítélőtábla által felülvizsgált – jogerős döntéseiben a
2019. október 13. napján megtartott
egyéni választókerületi képviselőválasztás megismételtetését rendelte el
Szekszárd Megyei Jogú Város alábbi két egyéni választókerületében:

02. számú egyéni választókerület
4. számú szavazókör (Garay János Általános Iskola - Szekszárd, Zrínyi utca 78.)
11. számú szavazókör (Gyakorló Általános Iskola - Szekszárd, Mátyás király utca 5.)
12. számú szavazókör (Ady Endre Sz. Iskola és Kollégium -Szekszárd, Augusz Imre utca 15.) és a
08. számú egyéni választókerület
25. számú szavazókör (Wunderland Óvoda - Szekszárd, Wesselényi utca 19.)
27. számú szavazókör (Dienes Valéria Ált. Isk. - Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6.)
29. számú szavazókör (Dienes Valéria Ált. Isk. -Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6.)
30. számú szavazókör (Dienes Valéria Ált. Isk. -Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6.).
Az ismételt szavazás napja 2019. november 10.
A szavazás ideje: 6.00 és 19.00 óra között.
Az ismételt szavazáson azok a választópolgárok szavazhatnak, akik a 2019. október 13. napján
tartott szavazáson az érintett szavazókör névjegyzékében szerepeltek, valamint azok, akik a
névjegyzékben azért nem szerepeltek, mert nem rendelkeztek választójoggal, de legkésőbb
november 10. napjáig nagykorúvá válnak, vagy november 8. napjáig egyébként választójogot
szereznek.
Az ismételt szavazáson nem vehetnek részt azok, akik a 2019. október 13-án tartott
szavazáson azért nem szerepeltek az érintett szavazóköri névjegyzékben, mert nem
rendelkeztek lakcímmel a szavazókörben, vagy más szavazókör névjegyzékében szerepeltek.
A megismételt választásra átjelentkezéssel kapcsolatos kérelem nem nyújtható be.
Szavazni csak személyesen lehet érvényes igazolványok bemutatását követően
/lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély

(jogosítvány) vagy régi, papíralapú személyi igazolvány, amennyiben a lakcímet is tartalmazza
(ez lakcímigazolvány nélkül is érvényes)/.
Mozgóurna
Aki a 2019. október 13. napjára kitűzött választást megelőzően, illetve a 2019. október 13-i
szavazásnapon a mozgóurnát igénylők névjegyzékére felkerült, a megismételt szavazáson is
mozgóurnával szavazhat. (Ebben az esetben tehát a választópolgárnak további teendője
nincs.) Amennyiben mégsem mozgóurnával szeretne szavazni, akkor a mozgóurna iránti
kérelmét módosítania kell, vagy vissza kell vonnia. A módosítás vagy visszavonás iránti
kérelemnek legkésőbb 2019. november 8. napján 16.00 óráig meg kell érkeznie a Helyi
Választási Irodához.
A megismételt szavazásra új, mozgóurna iránti kérelem is benyújtható, ha a választópolgár
mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt akadályozott.
A megismételt szavazásra mozgóurna iránti kérelmet kizárólag írásban, papír alapon az
alábbiak szerint lehet benyújtani:
a) levélben, vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő (pl.: hozzátartozó,
vagy más személy) útján: az igénylésnek legkésőbb 2019. november 6. 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához;
b) személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján: az igénylés legkésőbb 2019.
november 8. 16.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodához;
c) 2019. november 10. napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be
a kérelem meghatalmazott útján vagy anélkül, levélben.
A megismételt szavazással kapcsolatos további kérdés esetén a polgármesteri hivatalban
működő Helyi Választási Irodától kérhető részletes tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken:
Szekszárd, Béla király tér 8.
Tel.: 74/504-115
valasztasinfo@szekszard.hu
Szekszárd, 2019. október 31.

Helyi Választási Iroda
Szekszárd

