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Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásának időpontját 2014. október 12. napjára. Ennek alapján az alábbi határidőkről tájékoztatom a T.
Választópolgárokat:
Választási bizottságok: Solymár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete megválasztotta a
Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban „HVB”) új tagjait és póttagjait, a HVB és a szavazatszámláló
bizottság megbízott tagjait legkésőbb 2014. szeptember 26-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.
Értesítők megküldése: 2014. augusztus 25-ig a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban „NVI”) megküldi
az augusztus 15. napján a szavazóköri névjegyzékben szereplő választásra jogosultak részére az értesítőt.
Ezt követően a Helyi Választási Iroda (továbbiakban „HVI”) küldi meg az értesítést a névjegyzékbe történő
felvételéről.
Átjelentkezés: Átjelentkezésre irányuló kérelmet legkésőbb 2014. június 23-ig létesített (és legalább 2014.
október 12-ig érvényes) tartózkodási hely esetén nyújthat be a választópolgár. Az átjelentkezésre irányuló
kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a HVI-hez, eddig az időpontig a
kérelmét vissza is vonhatja a választópolgár.
Mozgóurna iránti kérelmek: A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 2014.
október 10-én 16.00 óráig a HVI-hez, vagy 2014. október 12-én 15.00 óráig a szavazatszámláló
bizottsághoz.
Jelölt- és listaállítás: A HVI vezetője az egyéni választókerületi jelölt, a polgármesterjelölt állításához
szükséges ajánlások számát 2014. augusztus 15-i adatok alapján 2014. augusztus 18-ig állapítja meg.
A HVI legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az ajánlóíveket.
Jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni, a kompenzációs listát
legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig jelentheti be, eddig az időpontig a jelölés visszavonható.
A választási kampány: A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00
óráig tart. 2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni és a
szavazóhelyiséget magában foglaló épület bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen
választási kampánytevékenység nem folytatható.
A szavazás előkészítése: A HVB 2014. szeptember 8-én 16.00 óra után végzi el a jelöltek, és 2014.
szeptember 9-én 16.00 óra után a bejelentett listák sorrendjének sorsolását.
Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani annak a választópolgárnak, aki ezt legkésőbb 2014.
október 3-án 16.00 óráig igényelte a HVI-nél.
További, folyamatosan frissülő információk a www.solymar.hu -n és a hirdetőkön.
Solymár, 2014. július 31.
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