
 
KÖZLEMÉNY 

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS 

POLGÁRMESTEREK 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT 

 

 A választás napja és ideje 

2019. október 13. (vasárnap) 06:00-19:00 

 

 

Szavazókörök Jánossomorján: 
 

 Szavazókör Cím 

01. Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Kossuth utca 12. 

02. Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Szabadság utca 39. 

03.  Körzeti Ált. Isk. Alsótagozata Szabadság utca 21. 

04.  Balassi Bálint Művelődési Ház Óvári út 1. 

05. Aranykapu Óvoda Péteri Tagóvoda Rákóczi utca 45. 

06.  Klafszky Katalin Ált. Isk. Rákóczi utca 51. 

07.  Közösségi Ház Hanságliget-Boróka u. 1. 

 

 

A szavazás módja:  

A választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.  

 

A tartózkodási hely szerinti szavazókörbe történő átjelentkezés szabályai:  

 

Az, aki lakóhelye mellett – legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentett – tartózkodási hellyel is 

rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti település vezetőit 

szeretné megválasztani. Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet 

nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-

ig bejelentette, és a tartózkodási hely érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. 

 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell 

megérkeznie a helyi választási irodához.  

 

 

A mozgásban korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet:  

− a helyi választási irodához 

▪ levélben vagy elektronikusan (elektronikus azonosítás nélkül) 2019. október      

9-én 16.00 óráig 

▪ személyesen vagy elektronikusa (elektronikus azonosítással) 2019. október 11-

én 16.00 óráig.  

▪ 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus úton (elektronikus 

azonosítással (2019. október 13-án 12.00 óráig.  

 



 
− az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy 

meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, 

legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be.  

 

 

Mit kell magával vinnie a szavazáshoz?  

A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat:  

− lakcímigazolvány és –    személyazonosító igazolvány vagy 

- útlevél vagy 

- vezetői engedély  

vagy 

− régi, papíralapú személyi igazolvány (ez a lakcímkártya nélkül és érvényes).  

 

 

 

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, 

vagy a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban működő Helyi Választási Irodában 

(9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39., és az alábbi 0696/565-245-ös telefonszámon) 

érdeklődhet. 

 

dr. Péntek Tímea HVI vezető 

Németh Gergő HVI tag 

Pandur Bianka HVI tag 

Takács Tamásné HVI tag  

 

 

         dr. Péntek Tímea sk.,  

                                                                   HVI vezető 

 

 

 

 
 

http://www.valasztas.hu/

