Választási eljárás határnapok számítása
július 26.‐szeptember 1.

Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele.
Elvileg a határidő az ajánlási időszak vége, de
mivel
ajánlóívet
csak
jogerősen
nyilvántartásba vett szervezet igényelhet,
ezért legkésőbb szeptember 1‐ig be kell
nyújtani a jelölő szervezet nyilvántartásba
vételére vonatkozó nyomtatványokat, ha
figyelembe vesszük az eljárási és jogorvoslati
határidőket.

július 26.‐ szeptember 1. 16 óráig

Választási
Bizottság
tagjainak
megválasztása, HVB 3, egy szavazókörös
településen 5 tagja, +2 póttag

augusztus 7.‐augusztus 23.

Értesítők
megküldése
választópolgároknak központilag

augusztus 8.‐október 11.

Értesítő megküldése a választópolgároknak
új lakcímet létesítőknek a HVI által

augusztus 8. ‐ október 9. 16 óra

Átjelentkezési,
mozgóurnás
kérelem
benyújtása
levélben
történő
vagy
elektronikus azonosítás nélküli elektronikus
benyújtás esetén

október 9. ‐ október 11.

Mozgóurna kérelmek benyújtása személyes
vagy elektronikus azonosítást követő
elektronikus
benyújtás
esetén,
átjelentkezési kérelmek visszavonása

október 11. – október 13.

Mozgóurna kérelmek benyújtása 2019.
október 11‐én 16.00 órát követően
elektronikus azonosítással elektronikus úton
2019. október 13‐án 12.00 óráig

augusztus 8.

Listaállításhoz szükséges ajánlószámok
közzététele
az
augusztus
7‐i
választópolgárszám alapján
egyéni listás, egyéni vk. választás
választópolgárok legalább 1 százaléka
polgármester választás 10.000 alatt a
választópolgárok legalább 3%‐a
polgármester választás 10.000 és 100.000
között legalább 300 polgár

a

jelölő szervezet jogerős nyilvántartásba Ajánlóívek igénylése, átadása. Csak
vételétől szeptember 9‐ig
jogerősen nyilvántartásba vett jelölő
legkorábbi átadás augusztus 24.!!
szervezet
igényelhet.
Meghatalmazás
szükséges a jelölő szervezet képviseletére
jogosult személytől.
augusztus 24.‐szeptember 9. 16 óráig

Ajánlások gyűjtése, ajánlóívek leadása,
egyéni jelöltek bejelentése, nyilvántartásba
vétele határozattal.

szeptember 8.

Jelölő szervezet
adatok átadása

szeptember 9. 16 óra után

Bejelentett jelöltek sorsolása, a jogerősen
elutasított jelöltek kivételével

szeptember 10. 16 óráig

üres ajánlóívek leadása

augusztus 24. ‐szeptember 10. 16 óráig

Kompenzációs
bejelentése,
határozattal

augusztus 24. – október 13.

Kampány

szeptember 10. 16 óra után

Listák sorrendjének sorsolása

kérésére

nemzetiségi

lista,
megyei
lista
nyilvántartásba
vétele

jelöltek, listák nyilvántartásba vételtől‐ választási bizottság jelölő szervezet által
október 4. 16 óráig
megbízott tagjainak bejelentése
‐szeptember 27‐ig

Nemzetiségi
névjegyzéki
kérelmek
benyújtása, hogy az önkormányzati
választásra is kiterjedjen

szeptember 30.

Jelölő szervezet
adatok átadása

‐október 9. 16 óráig

Akadálymentes
szavazás kérése

kérésére

nemzetiségi

szavazóhelyiségben

