VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választását.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A választópolgárok 2014.augusztus 25-ig kapnak értesítést a
névjegyzékbe vételükről. Jelöltet ajánlatni ajánlóíven lehet, 2014. szeptember 8. napjáig. Egy
választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Bogyiszló községben a képviselő-testület megválasztandó
tagjainak száma: 6 fő.
Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének
érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a
www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.
A mozgóurna iránti kérelem a helyi választási irodához (Községháza) a fenti módokon 2014. október
10. napján 16.00 óráig nyújtható be, ezt követően a szavazás napján 15.00 óráig kérelmezhető a
szavazatszámláló bizottságnál.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a Bogyiszlói
Közös Önkormányzati Hivatalban működő választási irodához. (Keresztes Brigitta és Bátori Istvánné
ügyintézők). A Bogyiszlói Helyi választási Bizottság tagjai:
Virág Éva, (Bogyiszló, Kossuth utca 8.)
Molnárné Gyürki Erika (Bogyiszló, Kossuth utca 89.)
Nemesné Fodor Judit (Bogyiszló, Kossuth utca 76.)
Póttagok:
Németh Annamária (Bogyiszló, Dózsa utca 17.)
Tóbi Etelka (Bogyiszló, Balassa utca 6.)

NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választásának napjára, október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választását. Erre azokon a településeken kerülhetett sor, ahol a 2011. évi népszámlálás során a
nemzetiséghez tartozó személyek száma elérte a 25 főt. Bogyiszló községben 369 fő vallotta magát a
roma nemzetiséghez tartozónak a 2011. évi népszámlálás során.
Ahhoz, hogy a nemzetiségi képviselők választásán a választópolgár a választójogát gyakorolni
tudja, regisztrálnia kell a nemzetiségi névjegyzékbe.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy nemzetiségi választópolgárként történő
nyilvántartásba-vétel iránti kérelmet a Bogyiszlói Községházán működő Helyi Választási Irodához
(HVI) kell eljuttatni legkésőbb szeptember 26. napján 16.00 óráig. A kérelemnyomtatvány letölthető
a www.valasztas.hu honlapról, illetve a HVI –től igényelhető.
Tájékoztatjuk továbbá a helyi választópolgárokat arról, hogy az NVB választását kitűző határozata
szerint - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján – Bogyiszló községben a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három, a jelöléshez pedig legalább öt
választópolgár ajánlása szükséges.
dr. Varga Katalin jegyző – Helyi Választási Iroda vezetője

