SZENDRŐ VÁROSBAN 2020. SZEPTEMBER 20. NAPJÁN TARTANDÓ IDŐKÖZI POLGÁRMESTER
VÁLASZTÁSON A SZAVAZÁS HELYÉRŐL ÉS IDEJÉRŐL, A SZAVAZÁS MÓDJÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Szendrő Helyi Választási Bizottsága 3/2020.(VI.30.)
határozatával 2020. szeptember 20. napjára (vasárnap) tűzte ki az időközi polgármester választást.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 168-169. §-ainak megfelelően – a választás
napján 06.00 órától 19.00 óráig azok a választópolgárok szavazhatnak, akik Szendrőben lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és a 2019. évi általános önkormányzati választáson vagy
azt követő időközi választáson legutóbb
− Szendrő valamelyik szavazókörének a névjegyzékén szerepeltek, vagy
− máshol szerepeltek ugyan a névjegyzékben, de abban a választókerületben már nincs sem lakóhelye,
sem tartózkodási helye, vagy
− sehol sem szerepelt a névjegyzékben.
Szavazni személyesen, vagy mozgóurnával lehet.

A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2020. szeptember 16.
napig,
- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. szeptember 18. napig, vagy
- 2020. szeptember 18-án 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás
napján 2020. szeptember 20-án 12 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem
rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján 2020. szeptember 20-án, legkésőbb 12 óráig
kell benyújtani.
Személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok:
▪ magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány
▪ magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány (a
kemény borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel ellátott)
▪ magyar hatóság által külföldi állampolgárok számára kiállított személyazonosító igazolvány
▪ magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyi igazolvány
▪ más uniós tagállam által kiállított személyi igazolvány (nem magyar állampolgárságú
választópolgár esetén)
▪ magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
▪ magyar hatóság által kiállított útlevél
▪ magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél
▪ más uniós tagállam által kiállított útlevél (nem magyar állampolgárságú választópolgár esetén)
▪ fogvatartott választópolgár esetén a fogvatartotti nyilvántartó lap
Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény nem alkalmas
a személyazonosság igazolására!
Lakcím igazolására alkalmas dokumentumok:
▪ lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
▪ lakcím bejelentésről szóló átvételi elismervény
▪ régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet
Személyi azonosító igazolására alkalmas dokumentumok:
▪ személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya hátoldala)
▪ hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelről

Szendrőben 4 szavazókör működik. A választókerületen belüli, de szavazókörök közötti költözés esetén
a választópolgárt az aktuális címe szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni.
A szavazókörök címe:
001 Városi Szociális Szolgáltató Központ Szendrő, Rákóczi utca 26-28.
002 Óvoda Szendrő, Bem utca 2/b.
003 Iskola Szendrő Petőfi tér 1-3.
004 Közösségi Ház Szendrő, Fő u. 16.

A koronavírus járványra tekintettel alkalmazandó eljárásrend a szavazás
lebonyolítása során
Szavazás a szavazóhelyiségben
A szavazóhelyiségben kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy
tartózkodhat.
A választópolgárok a sorban állás során és a szavazóhelyiségben kötelesek maszkot viselni, a
szavazóhelyiségbe belépéskor kötelesek a kézfertőtlenítőt használni.
A megfelelő fizikai távolságtartás betartása a szavazás helyszínén rendkívül fontos.
Szavazás mozgóurnával
A mozgóurnás szavaztatás során az SZSZB tagjai a lakásba nem léphetnek be.
A mozgóurnával szavazó választópolgárt kérjük, hogy a szavazás megkezdése előtt vegyen föl kesztyűt
és maszkot. Így írja alá a névjegyzéket.
A szavazólapot a választópolgár a lakásában tölti ki és helyezi borítékba, majd a bejárathoz visszatérve
helyezi a mozgóurnába.
További információk érhetők el a www.valasztas.hu honlapon.
Választással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a Helyi Választási Irodához.
A helyi választási iroda elérhetőségei:
Vezető: dr. Istenes Ibolya HVI vezető
Cím: 3752 Szendrő, Hősök tere 1.
Telefon: 48/560-506 -113. mell.
email: jegyzo@szendro.hu
honlap: www.szendro.hu/Időközi polgármester választás 2020

