
A specidlis szrvazhsi m6dr6l sz6l6 inform6ci6k

A 2014. evi 180. sz. a v|lasztojog gyakorl6s6nak felt6teleirol, valamint egyes
torvdnyek m6dosit6s6r6l 6s kieg6sziteserol sz6lo tcirv6ny alapjdn v6laszt6polg6r az a
szem6ly, aki a 2022. okt6ber 29-i vhlaszt6sok sor6n szavazati joggal rendelkezik
(tov6bbiakban ,,tisszevont viiasztitsok") 6s aki a vilasztisok napjriig COVID-l9
megbeteged6s miatt a kiizeg6szs6g v6delme 6rdek6ben karant6nban vagy
elkiiliinitve van, v6laszt6polgSr az iisszevont villaszt6sokkor a vele kiiziis
hfiztarthsban 616 szem6ly is.

A v6laszt6polgfr az 6lland6 lakhelve szerinti helyi v6lasztisi bizottsr{g
jegyz6kiinyvezet6j6nek benyujtja a speci6lis szavaz6si m6d ir6nti k6relm6t sajSt
maga vagy egy6b m6s szemely 6ltal, kizdr6las telefonon az illlando lakhely szerinti
kozs6g i.igyf6l fogad6si ideje alatt,leehamarabb 2022. okt6ber 24-6n (h6tf6n).

A speciflis szavaz6si m6d irinti k6relem benyfjtSs v6gs6 hat6rideje

a viilasztitsok elotti utols6 munkanap,

azaz 2022. okt6ber 28. p6ntek 12.00 6rilis.
E c6lb6l Garamkiivesd Kdzs6g hirdetdtuflblijin 6s honlapjrln nyilvinossigra
hozta a helyi vilasztdsi bizottsig jegyz6k6nywezet6j6nek el6rhet6s 6ry6t:

0917 366 935.

A vdlasztdpolgrlr az 6lland6 lakhelye szerinti helyi v6lasaasi bizotts6g
jegyz6konyvezet<lj6t telefonon 6rtesiti, hogy k6relmezi a speci6lis szavaz6si m6dot 6i
megadja a szemdlyes adatait a kdvetkezlteqedelemben:

1. csalidi 6s ut6n6v,
2. szem6lyi sz6m,
3. 6lland6, t"tn.ry cime,
4. ha az dlland6 lakhelyt6l elt6r6 cimen szeretne szavazni, akkor azt a cimet.

A speci6lis szavazbsi m6d v6grehajtas6t olyan cimen k6rheti, amely a
vflaszt6polgar 6l1and6 lakhelye szerinti vflasztisi konetdben tal6lhat6 a helyi
k6pvisel6-testtilet megvillas ztdsa sor6n,

5. telefonszdm. 
v

Egy telefonos k6relemmel lehet6s6g van az egy kozos hdztartdsban 6lo szem6lyeknek
a speci6lis v6laszt6polg6rok nevjegyzek6be valo bejegyzesre. Ebben az esetben a
viiasztopolg6r megadja a vele kcizos hdztartisban 6lo azon szem6lyek szem6lyes
adatatt, akik szeretn6nek speci6lis m6don szavazni.

A v6lasztasok napj 6n a viilasztopolg6r vitqa a speci6lis v6laszt6si bizotts6g tagjainak
lrkezeset reggel 7:00 6s este 20:00 kozt. A speci6lis bizotts6g kikrildott tagfai a



meg6rkez6s ut6n 6rtesitik a viiaszt6polg6rt (pl. becsengetnek, illetve a megadott

telefonsz6mon felhivj ak).

Abban az esetben, ha a v6lasztopolg6r ism6telt felszolit6s ut6n sem jelenik meg, hogy
szavazzot. akkor rigy kell tekinteni, mintha elutasitotta volna a szayazast. A speci6lis
bizotts6g kiktildott tagjai ezt a t6nyt rogzitik a speci6lis viiasztopolg6rok
nlvjegyzek6be 6,s az ilyen v6laszt6polgirhoz vissza m6r nem t6rnek.

Minden v6laszt6polg6r szem6lyesen szavaz, mas szem6ly ehah k6pviseletre nincs
m6d. A vblaszt6polg6r a speci6lis vdlasilitsi bizotts6g elott szem6lyigazolvinydval
vagy kiilfoldi eset6ben tartozkod6si enged6ly6vel igazolja magdl Ha a vdlasztopolg6r
nem igazoljamagdt, akkor nem szavazhat.


