
A Helyi Választási Iroda közleménye
a 2013. február 24. napjára kitűzött időközi önkormányzati képviselő és 

polgármester választással kapcsolatban.

Tisztelt Választópolgárok!

A 2013. február 24-én tartandó szavazás az IKSZT épületében kerül lebonyolításra.
A szavazóhelyiség címe: Révfülöp, Káli út 17.

Az  időközi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  választásával  kapcsolatos  jelölt 
ajánlás 2013. január 25-én lezárult. 
A Helyi Választási Bizottság a jelölteket nyilvántartásba vette, melyről határozatban döntött. 

Választási kampány:
A választási kampány 2013. február 24-én 00.00 óráig tart. Kampányt folytatni 2013. február 
24-én 00.00 órától 2013. február 24-én 19.00 óráig tilos!
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2013. március 26-ig köteles 
eltávolítani.

Szavazás:
Szavazni  kizárólag  személyesen  a  választópolgár  lakóhelye  szerint  kijelölt 
szavazóhelyiségben lehet. (IKSZT, Révfülöp, Káli út 17.) A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig 
tart. 
Szavazáskor  a  választópolgár  a  személyazonosságát  és  a  lakcímét  a  következő  érvényes 
igazolványok bemutatásával igazolhatja:

- lakcímet tartalmazó érvényes személyi igazolvánnyal, vagy
- érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS: 

- érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy
- érvényes útlevéllel, vagy
- érvényes, kártya formátumú (2011. január 1. után kiállított)  vezetői  engedéllyel.

A  mozgásában  gátolt  választópolgár  élhet  mozgóurnás  szavazási  móddal,  ezért  más  ok 
alapján  (pl.  időhiány  stb.)  nem  lehet  igénybe  venni.  A  mozgóurnás  szavazást  az  adott 
választópolgár  írásban kérheti akár előzetesen a HVI vezetőjétől, akár a szavazás napján a 
Választási  Bizottságtól.  A  mozgóurnás  szavazás  során  a  választópolgárokat  a  Választási 
Bizottság legalább két tagja keresi fel. 

A választópolgárnak a szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, azonban ennek használata 
nem  kötelező.  A  szavazólap  kitöltésének  ideje  alatt  csak  a  szavazó  tartózkodhat  a 
szavazófülkében. Az a választópolgár,  aki nem tud olvasni, vagy akit testi  fogyatékossága 
vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában a HVB két 
tagjának – segítségét igénybe veheti.
Érvényesen szavazni a hivatalos szavazólapon szereplő jelölt neve melletti, alatti, feletti körbe 
tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. 
Az időközi választás során a választópolgár két szavazólapot kap: 

- egyik szavazólap a települési képviselők megválasztására szolgál, amely egyéni listás 
rendszerben  történik.  A  szavazólapon  valamennyi  jelölt  neve  ABC  sorrendben 
szerepel. A listán feltüntetett  nevek közül a választópolgár legfeljebb annyi  jelöltre 
szavazhat,  amennyi  a  településen  megválasztható  képviselők  száma.  Jogszabályban 
foglaltak szerint Révfülöp településen 6 képviselő választható. (Érvényes a szavazat 



akkor, ha a választópolgár  a szavazólapon 6, illetve ennél kevesebb képviselőjelölt 
neve melletti körbe tesz „X” vagy „+”  jelet. A 6-nál több jelöltre történő szavazás az 
egész szavazólap érvénytelenségét eredményezi.) Képviselők azok a jelöltek lesznek, 
akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

- a  másik  szavazólap  a  polgármester  választásra  szolgál,  melyen  szintén  ABC 
sorrendben szerepelnek a polgármester jelöltek. A választópolgár az általa kiválasztott 
jelölt neve melletti körben elhelyezett „X” vagy „+” jellel szavazhat érvényesen. Csak 
egy  jelölt  választható,  ennél  több  jelölés  érvénytelen  szavazatot  eredményez. 
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta.

 A  szavazóhelyiségben  azok  a  választópolgárok  szavazhatnak,  akik  a  szavazókör 
névjegyzékében szerepelnek.
A választópolgár a borítéknak az urnába történő helyezése előtt jelezheti, hogy a szavazólap 
kitöltését elrontotta. Ebben az esetben a HVB a rontott szavazólapot egyszer kicseréli.
A boríték használata a szavazás titkosságának a törvényben foglalt garanciális eleme, ezért 
annak használata kötelező, ugyanakkor annak hiánya a leadott szavazat érvényességét nem 
befolyásolja. A szavazólapot a szavazókörből kivinni nem lehet, mert sérülhet a választások 
tisztaságához fűződő közérdek.

Tisztelettel  kérem  a  Választópolgárokat,  hogy  a  szavazáshoz  a  személyazonosságukat  és 
lakcímüket igazoló okmányokat szíveskedjenek magukkal hozni.
Tisztelt Választópolgárok! Az időközi önkormányzati képviselők és polgármester választással 
kapcsolatban felmerülő egyéb kérdéseikkel forduljanak a Helyi Választási Irodához. ( 87-464-
244,   Polgármesteri Hivatal, Révfülöp Villa Filip tér 8.)

Tisztelt Révfülöpi Polgárok!
A  Révfülöpi  Képek  különszámában  –  tekintettel  az  esélyegyenlőségre  -   bemutatkozási 
lehetőség  került  biztosításra  minden  polgármester   és  képviselő  jelöltnek,  meghatározott 
terjedelemben, azonos feltételekkel. A szerkesztő részére határidőben eljuttatott bemutatkozó 
anyagok, a különszámban olvashatóak.
 

Tóthné Titz Éva
Helyi Választási Iroda Vezetője


