FELADAT

HATÁRIDŐ
egyéni listás

ajánlóív igénylés

egyéni választókerületi
polgármester

NYOMTATVÁNY

igénylés: 2019. szeptember 9-ig folyamatos
átvétel: legkorábban 2019. augusztus 24. szombat

A4

2019. szeptember 9. (hétfő) 16.00 óra

E2
L5, SZ4

egyéni listás
Jelölt- és listaállítás

Szavazólap adattartalma

jelölt bejelentése

egyéni választókerületi
polgármester

lista bejelentése

kompenzációs lista

2019. szeptember 10. (kedd) 16.00 óra

ajánlás ellenőrzés/
jelölt nyilvántartásba
vétel

egyéni listás

jelölt bejelentést követően haladéktalanul, de legkésőbb
3 napon belül ellenőrzés, HVB döntés legkésőbb
bejelentést követő 4. napon

jelöltek sorrendjének
sorosolása
listák sorrendjének
sorsolása

egyéni választókerületi
polgármester

2019. szeptember 9. 16.00 órát követően

polgármester
kompenzációs lista

2019. szeptember 10. 16.00 órát követően

2019. augusztus 24. - 2019. október 13. 19.00 óráig

Választási kampány

Megbízott választási
bizottsági tag bejelentése
(delegálás)

DR. KAPUY ADRIENN irodavezető
iroda: FSZ 5.
telefon: 95/523-159, 30/698-1348
e-mail: kapuy.adrienn@sarvar.hu
VARGYAI VILMOS irodavezető-helyettes
iroda: FSZ 5.
telefon: 95/523-158 30/522-1467
e-mail: vargyai.vilmos@sarvar.hu

ERDŐS KATALIN irodavezető
iroda: I. emelet 201.
telefon: 95/523-160, 30/538-7987
e-mail: erdos.katalin@sarvar.hu

egyéni listás
egyéni választókerületi

FELELŐS KOLLÉGA ÉS ELÉRHETŐSÉGE

2019. augusztus 28. - 2019. október 4. (péntek)

16.00 óráig

Szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgárok a jelölt jogerős nyilvántartásba vételét követően igényelheti az érintett választókerületre vonatkozóan, 149.000,-Ft
nevének és lakcímének
összegű adatszolgáltatási díj megfizetése után
igénylése

kifogás tartalma
Ve. 212.§

DR. SZIJÁRTÓ VALÉRIA címzetes főjegyző
iroda: I. emelet 202.
telefon: 95/323-555, 30/916-6614
e-mail: fojegyzo@sarvar.hu

SÜTŐ KÁROLY aljegyző
ajánlott
iroda: I. emelet 204.
nyomtatvány NVI telefon: 95/523-104, 30/997-0639
honlapján
e-mail: suto.karoly@sarvar.hu
DR. KAPUY ADRIENN irodavezető
iroda: FSZ 5.
nincs kötelező
telefon: 95/523-159, 30/698-1348
nyomtatvány,
e-mail: kapuy.adrienn@sarvar.hu
kérelem tartalma VARGYAI VILMOS irodavezető-helyettes
NVI honlapján
iroda: FSZ 5.
telefon: 95/523-158 30/522-1467
e-mail: vargyai.vilmos@sarvar.hu

2019. augusztus 8. - 2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig
átjelentkezés

Névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmek
mozgóurna igénylés

KORLÁTOZOTT, csak az, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme
elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének
érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus
úton 2019. október 9-én 16.00 óráig
személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus
HVI-nél
úton 2019. október 11-én 16.00 óráig
2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus
azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00
óráig
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem
SZSZB-nél
rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án,
legkésőbb 12.00 óráig

kötelező
nyomtatvány NVI
honapjáról
letölthető, vagy a
helyi választási
irodában kérhető

JAKITS-SZABÓ ZSUZSANNA
iroda: FSZ. 2.
telefon: 95/523-134
e-mail: szabo.zsuzsanna@sarvar.hu
VARGYAI VILMOS
iroda: FSZ. 5.
telefon: 95/523-158, 30/522-1467
e-mail: vargyai.vilmos@sarvar.hu

