HIRDETMÉNY

Sajókaza Helyi Választási Iroda Vezetője az országos népszavazásra a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatkörök végrehajtásának részletes szabályairól, a választási
eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan
összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI.28.) IM rendelet 10. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a népszavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról az alábbi
KÖZLEMÉNYT
adom ki

I. A népszavazás helye:
1. sz. szavazókör: Kossuth utca 10. szám (Kultúrház)
2. sz. szavazókör: Kossuth utca 10. szám (Kultúrház)
3. sz. szavazókör: Sólyom telep 2. szám (Óvoda)

II. A népszavazás ideje:
2016. október 2. 6.00 órától 19.00 óráig.

III. A népszavazás módja:
1. A névjegyzékben szereplő választópolgárok a Nemzeti Választási Iroda által megküldött
értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben személyesen, személyi azonosságuk igazolását
követően szavazhatnak.
2. A névjegyzékben szereplő, mozgásában akadályozott személy – amennyiben a választást
megelőző napon 16 óráig a Helyi Választási Iroda Vezetőjétől, a választás napján pedig az
Szavazat Számláló Bizottság elnökétől írásban kérte, és részére engedélyezték a
szavazóurna névjegyzékébe a felvételt, úgy tartózkodási helyén szavazhat. Fontos szabály,
hogy a mozgásában korlátozott személy csak annak az Szavazat Számláló Bizottságnak a
területén szavazhat, melynek a névjegyzékébe szerepel.
3.

A szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár, akit a külképviseleti
névjegyzékbe kérelme alapján felvettek külföldön a kijelölt külképviseleti választási
irodában szavazhat. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző 8. napon kell
megérkeznie a Helyi Választási Irodához.

4.

Levélben történő szavazás: a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, a levélben
szavazók névjegyzékébe felvett választópolgár a szavazási csomagban megküldött
szavazólap kitöltését követően:
a) a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el a szavazólapját, úgy hogy a szavazást
megelőző nap 24 óráig megérkezzen.
b) a magyarországi szavazást megelőző 15. napon belül minden munkanapon 9.00 és
16.00 óra között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt bármely
külképviseleti választási irodába, vagy a szavazás napján a szavazás időszaka alatt
bármely országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodába eljuttathatja
szavazólapját.

IV. Sajókaza Helyi Választási Iroda vezetője: Török Zsuzsanna
Tagjai :
Fóris László vezető helyettes
Bartha Enikő
Budai Zoltánné
Szitár Bernadett

Sajókazai Helyi Választási Irodájának címe: 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.
Telefonszáma: 06/48-355-001
Telefax: 06/48/505-208
Elektronikus levélcíme: titkarsag@sajokaza.hu

Helyi Választási Iroda Vezető

