
Választási tudnivalók
- Az önkormányzati voksolás menete Nagykállóban -

A  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  2014.  október  12.  napján  történő
választásához kapcsolódó leggyakoribb kérdések és válaszok.

Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?
A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve a korábbi négy év
helyett már öt évre választjuk.
Mit értünk választókerület alatt az önkormányzati választás alkalmával?
Polgármester  választása,  illetve  Nagykálló  város  önkormányzati  képviselőinek  választása
tekintetében a teljes település 1 választókerület, amelynek következtében minden szavazókörben
ugyanazokra a polgármesterjelöltekre, képviselőjelöltekre szavazhat minden választópolgár.
Hogyan választjuk az önkormányzati képviselőket Nagykállóban?
Nagykállóban  a  helyi  önkormányzati  képviselőkre  a  település  választópolgárai  egyéni  listás
választási rendszerben voksolhatnak.   A képviselőtestület tagjainak száma: 8 fő lehet.
A választópolgár legfeljebb 8 jelöltre szavazhat. Amennyiben a szavazólapon 8  jelöltnél több kerül
megjelölésre, úgy az egész szavazólap érvénytelen, senki sem kap szavazatot.  Az egyéni listán
képviselők a 8 legtöbb érvényes szavazatot szerző jelöltek lesznek.  Szavazategyenlőség esetén a
Helyi Választási Bizottság sorsolással állapítja meg, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek
közül melyik szerez mandátumot.
Hogyan választjuk a polgármestert ?
A Polgármestert  a Nagykálló  választópolgárai  közvetlenül  választják.  Érvényesen  szavazni
kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani.
Hány szavazólapot kapunk az önkormányzati választáson?
Nagykállóban  három  szavazólapot (települési  önkormányzati  képviselő,  polgármester,  megyei
önkormányzat választása)
Mikor vannak nyitva a szavazóhelyiségek?
Voksolni a szavazás napján október 12-én 6 órától 19 óráig lehet.
 Milyen feltételekkel tudunk szavazni?
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben
szerepel.  A választópolgárnak  igazolnia  kell  személyazonosságát  (érvényes  személyazonosító
igazolvánnyal,  útlevéllel  vagy  vezetői  engedéllyel),  valamint  a  lakcímét  vagy  személyi
azonosítóját. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, amelynek
átvételét aláírásával igazolja.
Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?
Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik:

· mozgásukban korlátozottak, egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
· vagy fogva tartásuk miatt akadályozottak.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl.  kényelmi szempontok miatt)  kéri,  annak a kérését  a helyi
választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
Mozgóurnát október 10-én 16 óráig a helyi választási irodától (4320 Nagykálló, Kállai kettős tér
1.),  a  szavazás  napján október  12-én 15 óráig pedig attól  a szavazatszámláló bizottságtól  lehet
igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Fontos,  hogy  aki  mozgóurnát  kért,  a  szavazókörben  „hagyományos  módon”  nem  szavazhat,
kizárólag mozgóurnával!
Mozgóurnát személyesen (a polgármesteri  hivatalokban működő választási  irodákban),  levélben,
elektronikus úton lehet igényelni. A mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanazon
szavazókörben található, ahol a választópolgár lakik.



A fentieken  túl  a  ROMA nemzetiségi  képviselőjelöltekre  és  a  nemzetiségi  választópolgárokra
további szabályok érvényesek.

A ROMA nemzetiségi képviselők 2014. október 12. napján történő választásához kapcsolódó
leggyakoribb kérdések és válaszok

Milyen feltételekkel szavazhatok a ROMA nemzetiségi listára?
A választópolgárok szeptember 26-ig kérhették felvételüket és szerepelnek a ROMA nemzetiségi
névjegyzékbe. Aki nem vetette fel magát a nemzetiségi névjegyzékbe, illetve ha a névjegyzékbe
történő felvétel elutasításáról kapott határozatot az nem szavazhat a ROMA nemzetiségi képviselők
választásán. 
Hogyan választjuk a ROMA nemzetiségi képviselőket Nagykállóban?
A választópolgár legfeljebb 3 jelöltre szavazhat. Amennyiben a szavazólapon 3  jelöltnél több kerül
megjelölésre, úgy az egész szavazólap érvénytelen, senki sem kap szavazatot.  Az egyéni listán
képviselők a 3 legtöbb érvényes szavazatot szerző jelöltek lesznek.  Szavazategyenlőség esetén a
Helyi Választási Bizottság sorsolással állapítja meg, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek
közül melyik szerez mandátumot.
A ROMA nemzetiségi választópolgár hány jelöltre szavazhat?
A  nemzetiségi  választópolgár  a  települési  önkormányzati  választáson  legfeljebb  3  jelöltre
szavazhat.  A  területi,  ill.  országos nemzetiségi  önkormányzati  választáson  érvényesen  egy-egy
listára lehet szavazni.
ROMA  nemzetiségi  választópolgárként  szavazhatok-e  Nagykálló  város
polgármesterjelöltjeire, képviselőjelöltjeire?
Igen, valamennyi  nagykállói  lakcímmel  rendelkező  választópolgár  (a  ROMA  nemzetiségi
névjegyzékbe  felvettek  is)  szavazhatnak a  lakcím  szerinti  8  szavazókör  valamelyikében  a
polgármester-  illetve a képviselőjelöltekre.
Hol szavazhatunk a ROMA nemzetiségi képviselőjelöltekre?
Kizárólag  csak a ROMA nemzetiségi névjegyzékbe felvettek szavazhatnak a ROMA nemzetiségi
jelöltekre, területi illetve az országos listára (a  volt SZATE épületében), a Nagykálló, Bátori út
24. szám alatt.


