Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választása – 2014. Budapest

Hol lehet szavazni?
Akinek van állandó lakcíme: a lakcíme szerinti
választókörzetben automatikusan bekerül a választási
névjegyzékbe és ott adhatja le a szavazatát.
-

Tájékoztató hajléktalan emberek részére
Általános tudnivalók:
a választásokon a polgármesterről és a képviselő-testületről
döntenek a választók, és sor kerül a nemzetiségi
önkormányzatok tagjainak megválasztására (rájuk a
nemzetiségi névjegyzéken szereplők szavazhatnak);
a szavazás ideje: október 12. vasárnap 6:00 és 19:00 óra
között;
a szavazás helye: a lakcím szerinti szavazókör (a
névjegyzékbe vételről szóló értesítő tartalmazza);
a szavazáshoz szükséges okmányok: lakcímkártya
mindenképpen szükséges, és mellette személyi igazolvány,
útlevél vagy jogosítvány.
Tehát a következő változatok mindegyike jó:
- régi típusú, a lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány;
VAGY
- új típusú személyi igazolvány ÉS lakcímkártya; VAGY
- útlevél ÉS lakcímkártya; VAGY
- jogosítvány (2001 utáni) ÉS lakcímkártya.
Szavazni személyesen lehet, de
ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, fogva tartása
miatt gátolt a mozgásában, és nem tud elmenni a
szavazóhelyiségbe, kérhet mozgóurnát. Erre október 10.
napján 16:00 óráig van lehetőség a helyi választási irodában
(a polgármesteri hivatalba), vagy a szavazás napján 15:00
óráig a szavazatszámláló bizottságnál.
A fogyatékkal élők október 3-án 16:00 óráig igényelhetnek
Braille-írással ellátott szavazósablont, október 10-én 16:00
óráig Braille-írással készült értesítő megküldését kérhetik,
vagy azt, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben
szavazhassanak.

-

Ha nincs a névjegyzékben, akkor lehet, hogy tudta nélkül
kijelentették, vagy adminisztrációs hiba miatt nem vették
fel a névjegyzékbe – ezt az adott önkormányzat
jegyzőjénél lehet ellenőrizni, és ugyanitt lehet kérni a
névjegyzékbe vételt.
Aki nem tudja, hogy melyik szavazókörben adhatja le
szavazatát, az a jegyzőnél, vagy a Helyi Választási
Irodánál (a helyi / kerületi önkormányzatnál) érdeklődhet, vagy megkeresheti itt:
http/valasztas.hu/hu/onkval2014/977/977_0_index.html
Hogy hol, kikre lehet szavazni, megtalálható itt:
http/valasztas.hu/hu/onkval2014/883/883_0_index.html

Akinek csak tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme) van: a
tartózkodási helye szerinti választási névjegyzékbe kerül, és
az itteni szavazókörben tud szavazni, abban az esetben, ha a
tartózkodási helyét 2014. június 23. napját megelőzően
létesítette, és az még a szavazás napján is érvényes.
Előfordulhat, hogy az ilyen lakcímkártyát a szavazáskor
kifogásolni fogják, ezért a legjobb megoldás, ha a
tartózkodási hely mellett bejelentkezik állandó lakcímre, oda
ahol jelenleg lakik. Amennyiben ezzel kapcsolatban a
szavazáskor probléma merül föl, kérjük, jelezze nekünk!
Akinek van állandó lakcíme és tartózkodási helye
(ideiglenes lakcíme) is: az állandó lakóhelye szerinti
választókörben automatikusan bekerül a választási névjegyzékbe.
-

ha a lakóhelye szerinti szavazókör helyett inkább a
tartózkodási helye szerinti szavazókörben szeretne
szavazni, akkor át kell jelentkeznie. Erre akkor van
lehetőség, ha a tartózkodási helyét 2014. június 23.
napját megelőzően létesítette, és az még a szavazás
napján is érvényes. Az átjelentkezést 2014. október 10.
napján 16:00 óráig kell kérni a helyi választási irodánál (a
polgármesteri hivatalban), vagy a szavazás napján 15:00
óráig a szavazatszámláló bizottságnál.

-

ha korábban már átjelentkezett a tartózkodási helyére,
de mégis inkább a lakóhelyén szavazna, a fenti
határidőben lehetőség van a korábbi átjelentkezési
kérelmét visszavonni, és akkor a lakóhelye szerinti
szavazókörben adhatja le szavazatát.

Akinek települési szintű lakcíme van (csak a település neve,
ill. Budapesten a kerület van feltüntetve, utca, házszám
megjelölése nélkül): az adott településen automatikusan
bekerül a választási névjegyzékbe, és az adott településen
kijelölt egy választókörben adhatja le a szavazatát (a kijelölt
választókörzetek listáját a lenti táblázat tartalmazza).
Akinek üres a lakcímkártyája: valamilyen lakcímadattal
rendelkezni kell a szavazáshoz, így legalább településszintű
lakcímet kell létesíteni. Ezt 2014. október 10-én 16:00 óráig
kell megtenni az adott önkormányzat jegyzőjénél.
Településszintű lakcímmel rendelkezők számára kijelölt
választókörzetek Budapesten:
I. ker.
II. ker.
III. ker.
IV. ker.
V. ker.
VI. ker.
VII. ker.
VIII. ker.
IX. ker.
X. ker.
XI. ker.
XII. ker.
XIII. ker.
XIV. ker.
XV. ker.
XVI. ker.
XVII. ker.
XVIII. ker.
XIX. ker.
XX. ker.
XXI. ker.
XXII. ker.
XXIII. ker.

Budavári Művelődési Ház – Bem rakpart 6.
Kézműves Óvoda – Törökvész
Általános Iskola – Harrer Pál u. 7.
Lázár Ervin Általános Iskola – Erzsébet u. 31.
Polgármesteri Hiv. ÜSZI – Erzsébet tér 5.
ÜSZI – Eötvös u. 4.
Gyermekjóléti Központ – Kertész u. 20.
Szent Benedek Gimnázium – Práter u. 11-17.
Általános Iskola – Bakáts tér 12.
Kőrösi Kulturális Központ – Szent László tér 7-14.
Általános Iskola – Bocskai út 47-49.
Hegyvidéki Gondozási Központ – Kiss János alt. u. 33/b.
Pitypang Tagóvoda – Üteg u. 30.
Házasságkötő Terem – Pétervárad u. 11-17.
Általános Iskola – Széchenyi tér 13.
Óvoda – Könyvtár u. 26.
Balassi Bálint Gimnázium – Széchenyi u. 1-7.
Gimnázium – Kossuth tér 2-4.
Kispesti Bolyai János Általános Iskola – Árpád u. 14.
Iskola – Lajtha László u. 7.
Volt Általános Iskola – II. Rákóczi Ferenc u. 88-90.
Nádasdy Általános Iskola – Szent István tér 1.
Hősök tere 18-20. fszt. 1.

