
HIRDETMÉNY 

 
 

Tájékoztatom, a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Köztársasági Elnök által 2019. 

május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választásán szavazni 

személyesen, érvényes személyazonosságot és lakcímet igazoló okmánnyal lehet 

6.00 órától 19.00 óráig az alábbi két szavazókörben: 

 

Az 1. számú szavazókörben (Medina, Kossuth u. 48., Könyvtár) a Szavazatszámláló 

Bizottság tagjai: 

 

1. Konrádné Scheffer Zsuzsanna elnök 

2. Pusztainé Vaczula Márta elnök-helyettes 

3. Rafajlovics Marianna tag 

4. dr. Prajger Judit delegált tag 

5. Jankovics Lajos delegált tag 

 

A 2. számú szavazókörben (Medina-Szőlőhegy, Kultúrotthon) Szavazatszámláló 

Bizottság tagjai: 

 

1. Kovács Erzsébet elnök 

2. Szabóné Bányai Márta elnök-helyettes 

3. Kölesdi Sándorné tag 

4. Göttlinger Zoltán delegált tag 

5. Szabó Istvánné delegált tag 

 

 

Amennyiben Ön egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása 

miatt nem tud megjelenni a szavazókörben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be 

 levélben, vagy azonosítás nélküli elektronikus úton (e-mailben), melynek 

legkésőbb 2019. május 22. napján 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi 

Választási Irodához, 

 személyesen, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun 

keresztül) legkésőbb 2019. május 24. napján 16.00 óráig a Helyi Választási 

Irodához, 

 elektronikus azonosítással elektronikus úton május 24. napján 16.00 órától 

május 26. napján 12.00 óráig a Helyi Választási Irodához (e határidőn belül 

benyújtott kérelmeket a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottság bírálja 

el), 

 meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi 

kézbesítéssel az Ön részére kiküldött értesítőn szereplő szavazókörben működő 

Szavazatszámláló Bizottsághoz a szavazás napján, legkésőbb 12.00 óráig. 

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési 

nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a 



választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna 

kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna igénylés 

okát. 

 

Tájékoztatom továbbá a választópolgárokat arról, hogy a Tolna Megyei 

Kormányhivatal valamennyi Járási Hivatalának Kormányablaka 2019. május 25. és 26. 

napján lehetőséget biztosít a személyazonosításra szolgáló okmányok cseréjére az 

alábbi időpontokban: 

2019. május 25. napján 8.00-14.00 óra között 

2019. május 26. napján 6.00-19.00 óra között. 

 

 

 

 

dr. Herczig Hajnalka jegyző 

HVI vezető 


