
TÁJÉKOZTATÓ 

 
- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2014.október 12.napjára kitűzött választása fontosabb 

időpontjairól, határnapjairól - 

 

 

Joganyag: 

Alaptörvény 

2013.évi XXXVI.törvény a választási eljárásról 

2010.évi L.törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 

2011.évi CLXXIX.törvény a nemzetiségek jogairól 

2/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.október 

12.napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról 

4/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe 

tartozó feladatok részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó 

nyomtatványokról 

5/2014. (VII. 30.) IM rendelet a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási 

határidőinek és határnapjainak megállapításáról 

 

 

Jelölteknek: 

 Jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának meghatározása: 2014.augusztus 18. 

 Ajánlóívek átadása legkorábban: 2014.augusztus 25-én. 

 Jelöltek bejelentése legkésőbb: 2014.szeptember 8. 16 óra. 

 Jelöltek sorrendjének sorsolása: 2014.szeptember 8. 16 óra után. 

 Jelölő szervezet a jelölést legkésőbb 2014.szeptember 9-én 16 óráig vonhatja vissza. 

 A választási kampányidőszak: 2014.augusztus 23-tól 2014.október 12-én 19 óráig tart. 

 2014.október 12-én választási gyűlés nem tartható. 

 2014.október 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. 

 

Szavazóknak: 

 Értesítés megküldése a névjegyzékbe vételről a Nemzeti Választási Iroda útján: 

2014.augusztus 25-ig (aki 2014.augusztus 15-én szerepel a névjegyzékben). 

 Értesítés megküldése a névjegyzékbe vételről a Helyi Választási Iroda útján (aki 

2014.augusztus 15.napja után kerül felvételre a névjegyzékbe). 

 Nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe való felvételi kérelem benyújtása: 

2014.szeptember 26. 16 óráig. 

 Átjelentkezés: átjelentkezési kérelmet nyújthat be az, akinek legkésőbb 2014.június 23-ig 

létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014.október 12-ig tart. 

 Átjelentkezés kérelem benyújtási határideje: 2014.október 10. 16 óra. 

 Átjelentkezés visszavonása: 2014október 10. 16 óra. 

 Mozgóurna iránti kérelem beérkezése a Helyi választási Irodához: 2014.október 10. 16 

óra, a Helyi Választási Bizottsághoz: 2014.október 12-én legkésőbb 15 óráig. 



 

Jelölteknek, jelölő szervezeteknek: 

 A helyi választási bizottság megbízott tagjának, a települési nemzetiségi önkormányzati 

választást lebonyolító bizottságba megfigyelő bejelentése legkésőbb 2014.szeptember 26-

án 16 óráig. 

 

 

További tájékoztatók, határozatok az önkormányzatok honlapján találhatóak, illetve a helyi 

választási irodában kérhetők. 

 

 

Tiszakóród, 2014.augusztus 18. 

 

 

 

        Simon Blanka 

        HVI-vezető 
 


