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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE
7052 Kölesd, Kossuth tér 2., 74/436-033

HIRDETMÉNY
Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 28/2013. (XI. 15.)
KIM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 2014. május 25. napjára kitűzött Európai
Parlament tagjainak választásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a község
lakosságát, a jelölteket és a jelölő szervezeteket:

KIJELÖLT SZAVAZÓKÖR
Medina településen A KIJELÖLT SZAVAZÓKÖR az 1. számú szavazókör
(Medina, Kossuth L utca 11., Kultúrotthon).
Ennek értelmében azok a választópolgárok,
• akiknek lakcíme csak a település nevét tartalmazza,
• akik lakóhelyüktől távol történő szavazás miatt igazolást kértek és kaptak,
az 1. számú szavazókörben (Medina, Kossuth L utca 11., Kultúrotthon)
szavazhatnak.

A SZEMÉLYAZONOSSÁG IGAZOLÁSÁRÓL
A szavazás előtt a választópolgárnak igazolnia kell
I. Személyazonosságát
ÉS
II. A) lakcímét VAGY
II. B) személyi azonosítóját
Szavazni csak a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
I. Személyazonosság igazolására:
• személyazonosító igazolvány (új, kártya formátum)
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• régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány (a kemény
borítójú, népköztársaság címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel)
• ideiglenes személyazonosító igazolvány (kártya formátum)
• vezetői engedély (kártya formátum)
• útlevél
• ideiglenes útlevél
II. A) Lakcím igazolására
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény
• régi, könyvecske alakú személyi igazolvány, amennyiben tartalmazza a
lakcímet
II. B) Személyi azonosító igazolására
• személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya hátoldala)
• hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről

Minden, a választójogával élni kívánó választópolgár figyelmét nyomatékosan
felhívom, hogy okmányai érvényességét ellenőrizze, és szükség esetén időben
gondoskodjon érvényesítésükről, mert
ÉRVÉNYES igazolvány(ok)

hiányában NEM LEHET szavazni!

Kölesd, 2014. május 12.
dr. Baranyai Eszter
HVI vezető
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