Tisztelt Választópolgárok!
A 2018. évi országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban ( 2018. április 8. ) az alábbi
tájékoztatást adom:
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény határozza meg az
országgyűlési egyéni választókerületek sorszámát, székhelyét és területi beosztását.
A törvény alapján Sopron városa Győr-Moson-Sopron megyében a 04. sz. országgyűlési
egyéni választókerülethez tartozó székhelytelepülés.
Nagycenk település a 04. sz. országgyűlési egyéni választókerülethez tartozó település.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. §-a alapján a Helyi Választási
Iroda vezetője ( jegyző ) határozatban állapította meg a szavazókörök számát, sorszámát,
területi beosztását és címét, amely döntés alapján Nagycenken a választópolgárok a 001. és a
002. számú szavazókörökben élhetnek választójogukkal.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy módosult a korábbi években
kialakított szavazókörök területi beosztása, valamint a szavazókörök címe, ezért szavazás
előtt a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött értesítőn mindenképpen győződjenek meg
arról, hogy a lakcímük szerinti szavazókör címe megváltozott-e!
Az alábbiakban közöljük, hogy a település utcái melyik szavazókörbe vannak besorolva:
001. számú szavazókör
( Címe: 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. Alagsor, Közösségi Színtér , Nagyterem )
Ferenc körút
Gyár utca
Hidegségi utca
Iskola u.
Keresztúri utca
Kiscenki utca
Pál körút
Széchenyi tér
Szent Imre utca
Vám utca
Vasútállomás
Vasútállomás 25-ös őrház

002. számú szavazókör
( Címe: 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. Községháza , Alagsor, Közösségi Színtér, Kisterem,)
Bokor Nándor utca
Cukorgyári út
Dózsa körút
Eperfa sor
Játszótér
Kossuth Lajos utca
Major utca
Petőfi utca
Rákóczi utca
Selyemfonoda utca
Soproni utca
Vízimalom utca
Akácos út
Nyárfa köz
Fűzfa köz
Kövesmezei út

A települési szintű lakóhellyel rendelkező, valamint az átjelentkezés útján szavazó
választópolgárok szintén a 001. számú szavazókörben élhetnek választójogukkal.
Az a választópolgár, aki – annak ellenére, hogy szerepel a szavazóköri névjegyzékben –
nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszítette új értesítőt igényelhet a nagycenki Helyi
Választási Irodától.
A központi névjegyzékben szereplő adataik módosításával kapcsolatban (nemzetiségi
választópolgárként történő nyilvántartásba vétel, fogyatékossággal élő választópolgár
segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása) kérelem benyújtható be személyesen a
lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodánál, levélben (postacím:
Helyi Választási Iroda 9485 Nagycenk, Gyár u. 2.), – ügyfélkapus regisztráció esetén
ügyfélkapun a www.magyarország.hu keresztül vagy a választások hivatalos
honlapján www.valasztas.hu.

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel
Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár,
görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, és ukrán)
tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre a nemzetiségének a
megnevezése, továbbá, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi
választópolgárként kíván szavazni. E nyilatkozat alapján a választópolgár – amennyiben a
Nemzeti Választási Iroda az adott nemzetiség országos nemzetiségi önkormányzata által
állított listát nyilvántartásba vette – pártlistás szavazólap helyett az adott nemzetiség
szavazólapjára adhatja le szavazatát.
Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék is tartalmazza a választópolgár
nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb 2018. március 23-án 16.00
óráig benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is
kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.
Amennyiben a fenti időpontig nem juttatta el a választópolgár a kérelmét, úgy a
regisztrációja később is érvényes, csak nem tudja a jelenlegi országgyűlési választáson azt
érvényesíteni.
Fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény a fogyatékossággal élő választópolgár
részére lehetővé teszi, – választójogának gyakorlásához szükséges – speciális segítség
(Braille-írással készített értesítő, szavazósablon biztosítása, választójog gyakorlásával
kapcsolatos könnyített formában megírt tájékoztató, akadálymentes szavazókörbe
történő áthelyezés, amennyiben a lakcíme szerinti szavazókör nem akadálymentes)
igényelését.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő adatok módosításával kapcsolatban - a központi
névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeknél meghatározott módokon – az alábbi ügyekben
nyújtható be kérelem:





átjelentkezés iránti kérelem 2018. április 6-án 16.00 óráig
mozgóurna iránti kérelem
o a Helyi Választási Irodához 2018. április 6-án 16.00 óráig,
o a lakóhely szerinti szavazókör Szavazatszámláló Bizottsághoz 2018. április
8-án 15.00 óráig
külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem 2018. március 31-én 16.00 óráig

Átjelentkezés iránti kérelem:
Azok a választópolgárok, akik a választás napján Magyarországon, de magyarországi
lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni kérhetik a tartózkodási hely szerinti
névjegyzékbe vételüket. A törvény lehetővé teszi, hogy a tartózkodási helyen történő
szavazáskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!
Az átjelentkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör: 001. számú szavazókör

Mozgóurna iránti kérelem
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár vagy meghatalmazottja (a
meghatalmazás csatolásával) nyújthat be mozgóurna biztosítása iránti írásbeli kérelmet.
Azoknak a választópolgároknak, akik előre láthatóan a szavazás napján kórházban lesznek
és élni kívánnak választójogukkal, először a lakóhely szerinti Helyi Választási Irodához
kell az átjelentkezési kérelmüket benyújtaniuk, majd azt követően igényelhetik a
mozgóurna kivitelét attól a választási irodától, ahol a kórház működik.
Aki a mozgóurnával szavazók jegyzékére felvételt nyert, és arról nem kérte a törlését
legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig, nem szavazhat a lakóhelye szerinti
szavazókörben!
Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem
Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján
külföldön tartózkodnak és ott kívánnak szavazni, kérhetik külképviseleti névjegyzékbe
történő felvételüket.
A Nemzeti Választási Iroda honlapján ( www.valasztas.hu ) célszerű meggyőződni arról,
hogy Magyarország mely nagykövetségén, illetve főkonzulátusán működnek külképviseleti
választási irodák. Ennek ismeretében nyújtsák be kérelmüket a külképviseleti névjegyzékbe
vételre vonatkozóan.
Kérjük, hogy egyéb választással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak hozzám.
Elérhetőség:
Percze Szilvia jegyző
Tel.: 99/360-012
Fax: 99/360-012
e-mail: jegyzo@nagycenk.hu

A szavazással kapcsolatban Önt a választás napján a Szavazatszámláló Bizottságok segítik.

1. sz. Szavazatszámláló Bizottság ( Nagycenk, Gyár u. 2. Alagsor, Közösségi Színtér
( Nagyterem )
Somné Payrits Anna tag

Nagycenk, Dózsa krt. 28.

Bugledits Péterné tag

Nagycenk, Dózsa krt. 19.

Markóné Kubicsek Erika tag

Nagycenk, Rákóczi u.1.

2. sz. Szavazatszámláló Bizottság ( Nagycenk, Gyár u. 2. Alagsor, Közösségi Színtér
( Kisterem )

Erdősi Ferencné tag

Nagycenk, Szent Imre u. 8.

Glóbits Zsuzsanna tag

Nagycenk, Szt. Imre u. 20.

Pölcz Ildikó tag

Nagycenk, Rákóczi u.11.

Póttag:
Fekete Ferencné

Nagycenk, Dózsa krt. 25.

Busch Beáta

Nagycenk, Széchenyi tér 3/b

Sövegesné Schiffer Vera

Nagycenk, Szt. Imre u. 28.

Horváth Jenőné

Nagycenk, Soproni u. 32.

