
Tisztelt Választópolgárok! 

 

Mint köztudott 2011. november 15-én (kedden) a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek időközi választására kerül sor. Szavazni személyesen, 6.00-19.00 óra között 

lehet. Felhívom a figyelmet, hogy a személy- azonosság igazolása,- a korábban kiküldött 

értesítő hátoldalán felsorolt - érvényes igazolványokkal lehetséges. 

Az utóbbi időben néhány változás történt a szavazás lebonyolításában, erre szeretném felhívni 

a figyelmüket. Az egyik legfontosabb változás, hogy az 1. sz. szavazókör helyszíne 

visszakerült a Községháza földszintjére. A 2. sz. szavazókör változatlanul a Községháza I. 

emeleti tárgyalójában működik. 

Figyelembe véve, hogy az épület nem akadálymentes, akinek nagyon nehezére esik a 

lépcsőzés, éljen a mozgóurna kérésének lehetőségével. A választási eljárás során új szabály, 

hogy mozgóurnát csak írásban lehet kérni. A kérelmet a választás előtt a Polgármesteri 

Hivatalhoz kell eljuttatni, a szavazás napján pedig, a szavazókörben kell leadni. A 

továbbiakban telefonon történt bejelentéseket sajnos nem tudunk figyelembe venni.  

 

A szavazatszámláló bizottságoknak a mozgóurnás szavazást csak a lehetőségeik figyelembe 

vételével kell biztosítani, ezért célszerű a mozgóurnát már a választás napja előtt kérni, vagy a 

szavazás napján minél előbb bejelenteni (lehetőleg a délelőtti órákban), hiszen a későn 

bejelentett igényeket már nem biztos, hogy a bizottság teljesíteni tudja. Természetesen a 

bizottságok mindenkihez kiviszik a mozgóurnát, azonban a mozgóurnának 19 órára vissza 

kell érnie a szavazókörbe, különben valamennyi benne lévő szavazat érvénytelen. 

 

Az alábbi nyomtatvány használható a mozgóurna igényléséhez, de természetesen ettől eltérő 

formában is be lehet jelenteni az igényeket.  

 

 

Alulírott……………………………………(név)…………………………………..(születési 

hely, idő) Nagycenk, ………………………………szám alatti lakos kérem, hogy a 2011. 

november 15-én megtartásra kerülő időközi helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek  választásán részemre mozgóurnát biztosítani szíveskedjenek. 

 

Nagycenk, 2011. november  

 

 ……………………………… 

 aláírás 

 

Ha a választással kapcsolatban bárkinek további információra lenne szüksége, kérjük keressék 

a helyi választási irodát. Elérhetőségek: Polgármesteri Hivatal, Gyár u. 2. Tel/fax.: (99) 360-

012, e-mail: jegyzo@nagycenk.hu, 

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a november 15-én (kedden) a Polgármesteri 

Hivatalban a választás miatt, ügyfélfogadás nem lesz. 

 

 Segítő közreműködésüket és megértésüket megköszönve, tisztelettel: 

 

 

Dr. Pintér Gábor  

jegyző 

Helyi Választási Iroda vezetője 

mailto:jegyzo@nagycenk.hu

