Tisztelt Választópolgárok!
A

Köztársas ági Elnök

2 018.

április 8. napjára tűzte ki az általános országgyűlési
képviselők v álasztását. Ennek kapcsán kívánom Önöket tájékoztatni a legfontosabb

tudnivalókrc

Magyarorszz gon az Ala ptörvény XXIII. cikke deklarálja azt a választójogot, mely
szerint min den nagyk brú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy
az
országgyűlés i képviselől( választásán választó és választható legyen. Ezzel
együtt a
külföldön él 5 választópc)lgárok számára is biztosítja a választójogot, igaz

korlátozott

mértékben.

választójogot csak az ún. természetes kizáró okok korlátozzák, azaz a választót
bíróság zárt a ki a válalsztójogból — közügyektől eltiltás miatt vagy választáshoz
szükséges be látási képes sége hiánya miatt.

A

A

választáso ( alapelveit ugyancsak az Alaptörvény határozza meg:
áhaw nos
egyen lő
közve tlen

tükos
Magya rorsza gon az Ors zággyűlés 199 képviselőből áll. Vegyes választási rendszer
létezik az Oirszágban, íjgy a 106 egyéni választókerületből 106
egyéni képviselő,
országos list. aról (párt—e És nemzetiségi) 93 képviselő választható meg.

Jelölés:

a)

A

kdö lt független jelöltként vagy párt /pártok közös jelöltjeként indulhat. Az

egyén választóke rületben a jelöltséghez legalább 500 ajánlásra van szükség.
Egy 16 lölt csak eg y választókerültben fogadhat el jelölést. Egy választópolgár
több] elöltet is je ölhet, de egy jelöltet csak egyszer!
b.)()rszá gos lista pár tlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható. Pártlistát az a
párt állíthat, me y legalább 27 egyéni választókerületben önállóan jelöltet
áHüot t, továbbá legalább 9 megyében és a fővárosban is állított
jelöltet.
i

Nemz etiségi list át az országos nemzetiségi önkormányzat
szemeely csak egy brszágos listán fogadhat el jelölést.

állíthat. Egy

Szavazás
a) magy arországi la kcímmel rendelkező választópolgár a lakcíme szerinti
egyéni
válas::tóke rületi j elöltre és egy pártlistára szavazhat
b) nemz etiségi vála .ztójglgárként regisztrált választópolgár szavazhat az
egyéni
válasz .tókerületi ielöltre és a nemzetiségének listájára, ennek
p_ártli

hiányában

tára szava hat

c) magy arországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár
egy

szava that.

Eredmény
—

pártlistára

m egállapítás

egyén iválasztóke rület — az lesz képviselő, aki a legtöbb szavazatot kapja
ország gos lista — csak azok a listák kaphatnak mandátumot, akik az 5

%—os

érvé 'l' yes szavaz atok száma) küszöböt átlépik. Közös lista esetén ez 10 %,
kettő: 1él több [: árt esetében 15 % Nemzetiségi listát állító, de azon
mand átumot nen1 szerző nemzetiséget nemzetiségi szószóló fogja képviselni
az ors zággyűlésbe m. A szószóló a nemzetiségi listán első heyen szereplő jelölt
lesz.

A

választások lebonyolítása

választáso k lebonyolítására a felkészülés már megkezdődött. Folyamatban van a
választásoko n működő b izottságok, irodák felállítása.
A

Az

országgyú lési képvise ők választásán településünkön kialakított egy szavazókörben
helyi választ ási bizottság; működik, ezek az alább megjelölt helyeken dolgoznak majd.

napokban került pc stázásra a választási értesítő, melyen szerepel majd a
választópolg ár szavazókó )rének címe is. Kérek Mindenkit, figyelmesen olvassa el, hová
kell majd me nnie a szava zatait leadni.

A

.

Mátételke, Kossuth u. 2. (Mátételke Község Önkormányzata)

A

szavazól ;örben

miu'ködő helyi választási bizottság (HVB) ellenőrzi a
szavazóhelyi séget, leve zeti a szavazást, gondoskodik a törvényes lebonyolításról.
Dönt a sza lvazás sorá n felmerült kérdésekben, megszámlálja a
szavazatokat,

megállapítja a szavazókt)ri eredményt, erről jegyzőkönyvet is állít ki.
Az HVB lega lább 5 vála sztott tagból áll. A választott
tagok személyére a Választási
Iroda vezeté je tesz java slatot, a képviselő-testület egy szavazással dönt, a választási
iroda vezető jének indítv ányához módosító indítvány nem nyújtható be.
Szükség van azonban pó ttagokra is, akiket akkor vonunk be a munkába, ha valamely
tag valamilyt En oknál fog va kiesik a munkából.
Az HVB—be . független jelölt valamint a
jelöltet/listát állító jelölő szervezet illetve
nemzetiségi önkormány zat delegálhat 2—2 tagot. Egy párt csak 2 tagot delegálhat egy
szavazókörb e, akkor is, t a egyéni jelöltet és listát is állított.
a

A

választás ok lebonyo lításában

választási irodák vesznek részt. Bácsalmás
tekintetéber az iroda k özös hivatal miatt nem csak helyben, hanem Bácsszőlősön,
Csikérián és Mátételkén is ellátja a feladatokat. Az iroda tagjai köztisztviselők, akiket
a
választási irc da vezetője bíz meg az elvégzendő feladatokkal.
A választási iroda tagja számára a választások
előkészítésével és lebonyolításával
kapcsolatos Feladatok vé greehajtására csak a választási iroda vezetője adhat utasítást.
A választási roda vezető jének a felettes választási iroda
vezetőjén kívül más személy
testület
vagy
nem adhat utasítást!
a

Ill .

Névjegyzékek vezetése
központi r névjegyzékb 9 felvett, magyarországi lakcímmel rndelkező választópolgár
bármikor, fo yamatosan kérheti, hogy a névjegyzékbe kerüljön rögzítésre:

A

valanw

ely nemzet iséghez tartozik (13 nemezetiség) — mely nemzetiséghez
tartoz ik és az orsz ággyűlési választáson is nemzetiségként kíván—e szavazni.
fogya tékosságára tekintettel segítséget kér, hogy önállóan adhassa le
szava ;atát

vakc ők és gyengénlátók, mozgásukban korlátozottak) — Brailleírássa készíthető az értesítő, valamint Braille—írással ellátott szavazósablon
alkaln nazható, val amint akadálymentes szavazóhelyiség biztosítása
(

az Eu "ópai Unió l nás tagállamának állampolgára kérheti továbbá, hogy az EP
válasz tásokra is kilterjedjen a névjegyzékbe vétele.

választás kampány keretében kiadhatók
választópolgár ezt megi s tilthatja!
A

a

választópolgárok adatai, de a

IV.

Szavazóhelyiség kialakítása
szavazóhe yiség kialak ításáról a helyi választási iroda gondoskodik. Gondoskodunk a
szavazókörb n a munk avégzéshez szükséges és megfelelő berendezési tárgyról, a
E
szavazókörb n 2 db rög::ített szavazófülkét állítunk fel, valamint 2 szavazóurnával és
l
mozgóurnáv al látjuk el. A szavazófülkékben toll kerül elhelyezésre, rögzítve.
A

V.

Kampányidőszak
kampányt evékenysé. a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése
céljából karr pányeszközök alkalmazásával folytatott tevékenység. A kampányidőszak
a szavazás r apját mege lőző 50. naptól a szavazás befejezéséig tart.
Naptár szerint
2018. febru ár 17-től 2018. április 8. A jelöltek és jelölő szervezetek a szavazatok
megszerzése érdekében - a jogszabályok keretei között
élvezthetik a
véleményny lvánítás szabadságát.
Az állam és a helyi ö nkormányzat mint közhatalom
megtestesítője a választási
kampánybar nem vehe t részt! Amennyiben mégis feltűnne valamelyik jelölt
vagy
jelölőszervez et mellett, azzal sérti a jelölt és a jelölőszervezetek esélyegyenlőségének
alapelveit.
Kampányesz közök lehe*tnek: plakát, jelölt vagy jelölőszervezet általi közvetlen
megkeresés, politikai re klám, politikai hirdetés, választási gyűlés. Választási gyűlés a
szavazás nal: ján nem tar tható!!
Állami vagy önkormán yzati hatóság
elhelyezésére szolgáló épületben választási
kampánytev ékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az 500 fő
alatti lakosú településen akkor ha nincs más közösségi célú épülete.
Tiltott kampánytevékenységnek minősül a mozgóurna igénylésére és a
szavazóhelyi séghez törte *nő szállításra való NYILVÁNOS felhívásll
Relatív terü eti kampár 'iytilalom: a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a
szavazóhelyiség megköz elítését szolgáló bejáratától számított 150 m—es távolságon
belül a sza Jazás napjá n — közterületen — választási kampánytevékenység
nem
folytathatóll
A

—

Vl.

Szavazás
szavazókc'irök 2018. április 8—án reggel 6 órától este 19
óráig lesznek nyitva.
választási é rtesítőn felt üntetésre került a szavazókör száma és címe, ahol
A

szavazatát

leadhatja.

Az

értesítő bemutatása nem feltétele
a

munkáját.

a

szavazásnak, de megkönnyíti

a

Kérünk mindenkit, hog y személyazonosságának igazolására hozza
magával
-

lakcímigazolványát

ÉS

engedélyét, VAGY
-

A

bizottság

:

személyazonosító igazolványát, vagy útlevelét, vagy vezetői

a lakcímet és személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító
igazolványát.

Érvén es o mányok be nutatása nélkül a választójog
gyakorlására nincs lehetőség!

A

szavazásf
1.

A sz

a

H

!

amata:

vazókörbe ! )elépő állampolgár igazolja személyazonosságát, majd átveszi
lyi Választeisi Bizottságtól az akkor lepecsételt
szavazólapokat és a
'

borít kot.
Ezt k"vetően az állampolgár a névjegyzék aláírásával
igazolja, hogy átvette a
szav zólapokat, melyeket a fülkében tölt ki. Érvényesen szavazni csak
a
hivat los szavazc ilapon szereplő egy jelöltre és
listára
lehet, a jelölt neve
egy
mell tti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt
két, egymást metsző
vona lal. A válasz tópolgár egyjelöltre és egy listára szavazhat.
Ha v laki elrontc tta a szavazólap
kitöltését, annak cseréjét egy alkalommal a
bizot ságtól kérh ti.
A sz vazólap ki töltése után a
választópolgár belehelyezi a borítékba a
szav zólapokat é s bedobja a szavazókörben elhelyezett urnába.
A választóp lgár csak a szavazás időtartamára
tartózkodhat a szavazókörben.
Felhívom a f gyelmet,

ha)gy

szavazólapot a szavazóhelyiségből kivinni tilos!!

mozgásu ban korlát! Dzott személyek a mozgóurnás szavazással kapcsolatban
igényüket, mennyiben módjukban áll, előzetesen jelezni szíveskedjenek a
helyi
választási ir dának. Vála sztás napján 15 óráig lehetséges a mozgóurna iránti kérelem.
A

helyi válaasztási irod; atól kérhető további tájékoztatás a választással
összefüggő
esetlegesen felmerülő] )gi, igazgatási, technikai kérdésekben:

A

Bácsalm; is, Bácsszőlős, Csíkéria, Mátételke települések
Helyi Választási Iroda
Címe : 6430. Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.
Tel: 79/541—455

email: iegyzogbacsalmashu

Bácsalmás, ; 2018. februa r 27.
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