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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak 
megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet és az alábbiak szerint tájékoztatom a választópolgárokat: 
 
 
 Helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választása 
 Határidő 
Választási Bizottság  

A helyi választási bizottság (HVB) tagjainak képviselő-testület általi 
megválasztása 2014. augusztus 31-e 16.00 óráig 

A HVB megbízott tagjának bejelentése a HVB elnökénél 2014. szeptember 26-a, 16.00 óráig 
Szavazóköri névjegyzék  

A választópolgárt a Nemzeti Választási Iroda (NVI) értesítő megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről 2014. augusztus 25-ig 

Az átjelentkezésre irányuló kérelem benyújtása (az a választópolgár nyújthatja 
be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének 
érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart) 

2014. október 10-én 16.00 óráig 

Átjelentkezési kérelem visszavonása 2014. október 10-én 16.00 óráig 
Mozgóurna iránti kérelem (kizárólag írásban!) HVI-hez: 2014. október 10-én 16.00 óráig 

HVB-hez: 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 
óráig 

Jelöltállítás  
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 
Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a 
jelölő szervezet a HVI-tól igényelheti A HVI az igényelt akánlóíveket kiadja: 

Legkorábban: 2014. augusztus 25-én 

Az egyéni listás (képviselő), valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges 
ajánlások számát a HVI vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-ig 

Egyéni listás (képviselő) és polgármesterjelöltet bejelentése és a főpolgármester-
jelöltet  Legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig 

Választási kampány  
Választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 

óráig 
Választási gyűlés 2014. október 12-ig, október 12-én nem tartható! 
Kampányplakátok eltávolítása (aki, vagy akinek az érdekében elhelyezték) 2014. november 11-e, 16.00 óráig 

A szavazás előkészítése  
Szavazólapon a jelöltek sorrendjének megállapítása sorsolással - HVB 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után 

Szavazás  
A szavazóhelyiségben  2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig 

Az eredmény megállapítása  
Helyi Választási Bizottság (HVB) A szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti és 

megállapítja a választás eredményét (2014.10.12.) 
A szavazóköri jegyzőkönyvek 1 pld-ának megtekinthetősége a HVI-ben 2014. október 15-e, 16.00 óráig 
Szavazólapok megőrzése HVI-ben 2015. október 10-ig 

 
Felhívom a T. választópolgárok figyelmét, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos további 
információk, nyomtatványok elérhetők a www.valasztas.hu honlapon és a www.szuhakallo.hu honlapon. 
A választáshoz kapcsolódó valamennyi hirdetmény, HVI vezetői határozat, HVB határozat az önkormányzat hirdetőtábláján elhelyezésre 
kerül, ezen túlmenően megtekinthetők a www.onkportal weboldalon, Vadna település felületén, a Választási információk menüben. 
 
Szuhakálló, 2014. augusztus 11. 
               Dr. Herczeg Tibor sk. 
                       HVI vezető 
 
 
A hirdetmény megtekinthető a www.onkportal weboldalon, Vadna település felületén, a Választási információk menüben. 
 


