Helyi Választási Iroda Vezetője
8500 Pápa, Fő u. 12.

____

Ügyszám: 1/309-21/2016.

TÁJÉKOZTATÓ
szavazóhelyiségek változásáról

A 2016. október 2-án tartandó országos népszavazáson Pápa város választópolgárai a
korábbiakhoz hasonlóan 31 szavazókörben adhatják le szavazataikat.
Felhívom a választópolgárok figyelmét, hogy néhány szavazókör esetében – a korábbi
helyiség rendeltetésének módosulása miatt - megváltozott a szavazóhelyiség címe az
alábbiak szerint:
szavazóhelyiség címe
szavazókör
sorszáma
17.

18.

régi

új

Vízitársulat
Celli út 67.
Pápai Hús 1913. Kft. (volt Húsgyár)
Kisfaludy u. 2.

Huszár Közösségi Ház (volt
HEMO)
Huszár ltp. 3.
Erzsébetvárosi Óvoda (2.) (volt
Textil)
Kisfaludy u. 20.

Felhívom továbbá a választópolgárok figyelmét, hogy vannak szavazókörök, ahol a
szavazóhelyiség ugyanabban az épületben van, mint korábban, viszont a szavazóhelyiség
elnevezésében változás történt az alábbiak szerint:
szavazóhelyiség elnevezése
szavazókör
sorszáma
13.

20.

régi
Erzsébetvárosi
Óvoda
Textil)
Kisfaludy u. 20.
Volt Batthyány SZ.I.
K-Veszprémi út 2.

új
(volt Erzsébetvárosi Óvoda (1.) (volt Textil)
Kisfaludy u. 20.
Batthyány Szakközépiskola
Külső-Veszprémi út. 2.

A szavazóhelyiség elnevezését és pontos címét a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló
választási értesítő is tartalmazza.
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A választópolgároknak a szavazásra szóló értesítőt a Nemzeti Választási Iroda 2016.
augusztus 15-ig küldte meg. Amennyiben az értesítőt Ön nem kapta meg, azt a Helyi
Választási Irodában igényelheti (Polgármesteri Hivatal Pápa, Fő u. 5. I. emelet Titkárság).
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a szavazás feltétele a személyazonosság és a
lakcím vagy személyi azonosító igazolása, amely érvényes okmány(ok) bemutatásával
történhet.
A személyazonosság igazolására az alábbi érvényes okmányok alkalmasak:
- személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány,
- kártya formátumú vezetői engedély,
- útlevél (ideiglenes útlevél).
Felhívom a választópolgárok figyelmét, hogy az egyes okmányok igénylése során a kérelem
benyújtásakor kapott átvételi elismervény nem alkalmas a személyazonosság igazolására.
A lakcím igazolására a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány), a
lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyv alakú személyazonosító
igazolvány alkalmas, amennyiben tartalmazza a lakcímet.
A személyi azonosító igazolása a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal
(lakcímigazolvány hátoldala), hatósági bizonyítvánnyal, illetőleg igazolással a személyi
azonosító jelről, valamint a régi típusú, könyv formátumú személyazonosító igazolvánnyal
történhet, amennyiben tartalmazza a személyi azonosítót.
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket a Pápai Járási
Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztályán ügyfélfogadási időben intézhetik.
Pápa, 2016. augusztus 22.
Kanozsainé dr. Pék Mária
HVI vezetője

