Tájékoztatás a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester 2022.
július 03. napjára kitűzött időközi választásáról

Jászárokszállás Város Helyi Választási Irodája tájékoztatja az érdeklődőket, hogy
Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 01. napján történő
feloszlása miatt a Helyi Választási Bizottság időközi választást tűzött ki. A helyi
önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választásának időpontja:
2022. július 03. (vasárnap). Az időközi választással kapcsolatos valamennyi információ,
döntés megtalálható a www.jaszarokszallas.hu oldalon, a bal oldali „Választás” mappában,
mely az alábbi linken érhető el:
https://www.jaszarokszallas.hu/index.php?module=news&fname=valasztas-2018
A településen megválasztható önkormányzati képviselők száma 8 fő, plusz a polgármester.
Jelölő szervezetet bejelenteni a választás kitűzését, azaz 2022. április 20. napját követően lehet.
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet 2022. május 30-ig. Az ajánlóíveket 2022. május 14-től lehet
átvenni a Helyi Választási Irodánál (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1., 5. számú iroda). A
jelölteket legkésőbb 2022. május 30-án 16:00 óráig lehet bejelenteni a választási irodánál.
Ezen a napon fog sor kerülni a jelöltek szavazólapon való sorrendjének a sorsolására is. A
jelöltnek, illetve a jelölő szervezetnek a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet (az üreseket
is!) legkésőbb 2022. május 30-án 16:00 óráig át kell adnia a Helyi Választási Irodának. Ezen
kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab
ki, melynek összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 1.000,-Ft.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (akadálymentes szavazókörbe való
áttétel, mozgóurna iránti kérelem) 2022. április 28-tól lehet benyújtani a Helyi Választási
Irodához. Az időközi választáson átjelentkezésre nincs lehetőség!
A mozgóurna iránti kérelmet:
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022.
június 29-én 16:00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. július 01-én
16:00 óráig, vagy
ac) 2022. július 01-én 16:00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton
2022. július 03-án 12:00 óráig,
b)

az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2022. július 03-án,
legkésőbb 12:00 óráig

kell benyújtani.

A választási értesítők kiküldésére 2022. május 13-ig fog sor kerülni.
A választási kampányidőszak 2022. május 14-től 2022. július 03-án 19:00 óráig tart.
2022. július 03-án nem folytatható kampánytevékenység:
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését
szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár
választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.
A szavazás napján, azaz 2022. július 03-án választási gyűlés nem tartható. A választási
plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2022. augusztus 02-án 16:00
óráig köteles eltávolítani.
A szavazatszámláló bizottságok és a Helyi Választási Bizottság megbízott tagját (delegáltak)
legkésőbb 2022. június 24-én 16:00 óráig lehet bejelenteni, melyhez a formanyomtatvány
aktualizálásra és feltöltésre került a www.jaszarokszallas.hu oldalra, az alábbi linkre:
https://www.jaszarokszallas.hu/index.php?module=news&action=list&fname=idokozi2022
A szavazóhelyiségben szavazni 2022. július 03-án 6:00 órától 19:00 óráig lehet.
Felhívom a figyelmet arra is, hogy a jelenlegi Képviselő-testület a feladatát változatlanul ellátja
az új választásig, az ügyek intézése továbbra is folyamatos, ezért a testületi döntést igénylő
ügyeikkel kérem, hogy az eddig megszokott módon továbbra is szíveskedjenek a Polgármesteri
Hivatalhoz fordulni.

Dr. Gábris Emese
jegyző, HVI vezetője

