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T6j6koztat6
a vhlaszt6polgirok szf mdra a 2019. okt6ber 13. napj6ra kitiizdtt
v6laszt6sokr6l
A

Kozt6rsas6gi Elnok 2019. okt6ber 13.
pol g6rmesterek v6laszt6s6t.

napjfra tizte ki a helyi onkorm6nyzati k6pvisel6k

ds

Ezen a napon kertil sor a nemzetis6gi onkormitnyzati kdpviselok vdlasztdsitrais

Azt aviiasztopolgirt, aki 2019. augusztus 7-6n a szavazfikdri n6vjegyz6kben szerepel, a Nemzeti
V6lasztdsi Iroda a szavazokorr nevjegyzekbe vetelerol 2019. augusztus 23. napjhig 6rtesito
megktildds6vel t6j 6ko ztatja.

A helyi villasztitsi

iroda drtesito tfiadisi. al vagy megkiild6s6vel ttlekoztatja

a

szavazokori
nevjegyzekbe tort6nt felv6tel6r6l azt a v6laszt6polgfu! aki 2019. augusztus 7-6t kovetoen keri.il a
teleptil6s szav azokori ndvj e gyzdk6be.

Avtilasztopolg6r

A

-

ha nem kapjameg az 6rtesit6t

-

a

helyi vilasztitsi irod6t6l tij 6rtesit6t igdnyelhet.

szavazokori n6vjegyz6kkel kapcsolatos kdrelmet 2019. augusztus 8-t6l lehet benyrijtani.

n6vjegyz6kkel kapcsolatos k6relmet a viiasztopolgfu szem6lyesen a lakohelye vagy
tarl6zkod6si helye szerinti helyi viiaszthsi rodithoz vagy levdlben, elektronikus azonosit6st
kovetoen elektronikusan vagy andlktil elektronikusan a lakcime szerinti helyi villaszttsi toddhoz
nyrijthatja be. A sziiksdges formanyomtatviny megtal6lhat6 a v6lasztisok hivatalos honlapj6n
(www.valasztas.hu), vagy ig6nyelheto a helyi viilasztitsi irod6ban.

A

A v6laszt6si kamp6nyi doszak 2019. augusztus 24-tbl2019. okt6ber l3-an 19.00 6rbig tart.
Pdpa v6ros v6laszt6polginai

3l szavazokcirben adhatjik le szavazataikat. A szavazokdrok

tertileti

beosztdsdb an, a szayaz6korok cim6ben atavaszi vdlasztds 6ta nem tort6nt vfitozds.

A helyi onkorm6nyzati kdpviselok

6s polgSrmesterek 2019. 6vr vdlasztdsdn Pdpa vdrosban a
k6pvisel6testiilet megvdlasztando tagjainak szhma 14 f6, ebb5l 10 f6t egydni v6laszt6keriiletben
v6lasztanak, 4 fo kompenzdcios list6r6l juthat mandd'tumhoz.

viiasztitssal kapcsolatban a Helyi V6laszt6si Iroddn6l (Polg6rmesteri Hivatal Pitpa, Fo u. 5. I.
emelet Titk6rs6g, 22-24. sz. irod6k, telefonsz6m 891515-011,891515-016 6s 89/515-060) kdrheto
bovebb tdjekoztatds.
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