
Perkupai Helyi Választási Iroda Vezetője 

 

HIRDETMÉNY 

A 2020. február 2.-re kitűzött időközi polgármester választás ( Hidvégardó)  

eljárási határidőiről és határnapjairól, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és a 34/2019. (XI.07.) HVB határozat 

alapján, az alábbiak szerint tájékoztatom a választópolgárokat. 

 

elérhetők a www.valasztas.hu és a http://perkupa.hu/?pg=108 honlapon. 

A választáshoz kapcsolódó valamennyi hirdetmény, HVI vezetői határozat az önkormányzat 

hirdetőtábláján elhelyezésre kerül. 

 

 

Vécsei Vilmos sk. HVI vezető 

 

Határidő/ Határnap 
  

A szavazás napja, helye : 
2020. február 2.  3768. Hidvégardó Tornai út 21.  
 ( Rendezvények háza) 

  

Szavazó köri névjegyzék  

A választópolgárt a Nemzeti Választási Iroda (NVI) értesítő megküldésével 

tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

2019. december 13-ig 

Jelöltállítás  

A jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát a Helyi Választási Iroda 

(HVI) vezetője állapítja meg 

2019. november 28-ig 

Jelöltet állítani ajánlóíven lehet. 
Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, 

illetve a jelölő szervezet a HVI-tól igényelheti, melynek átadása 

legkorábban: 2019. december 14-től 

Jelölt bejelentése Legkésőbb: 2019. december 30. 16:00 óráig 

Választási kampány 
 

Választási kampányidőszak 2019. december 14-2020. február 2. 19:00 óráig 

Választási gyűlés tartásának utolsó időpontja 2020.február 01. 24:00 óráig 
A szavazás napján nem folytatható kampánytevékenység a szavazóhelyiség 

bejáratától számított 150 méteres távolságon belül. 

2020. február 02. 6:00-19:00 

Kampányplakátok eltávolítása (aki vagy akinek az érdekében elhelyezték) 

2020. március 3. 16:00 óráig 

A szavazás előkészítése  

A szavazólapon a jelöltek sorrendjét a Helyi Választási Bizottság (HVB) 

sorsolással megállapítja 

2019. december 30. 16:00 óra után 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyása a HVB által 2019. december 30.  16 óra után 
HVB megbízott (delegált) tagjainak bejelentése 2020. január 24 16:00 óráig 
Mozgóurna iránti kérelem benyújtása HVI-hez: 2020.január 29.  illetve személyesen  január 

31.  16:00 óráig HVB-hez: 2020.február 2. legkésőbb 

12:00 óráig 
Szavazás  

A szavazóhelyiségben 2020. február 2-án 6:00 - 19:00 óráig 
Az eredmény megállapítása 

 

A HVB a szavazóköri jegyzőkönyv alapján összesíti és megállapítja a 

választás eredményét 

2020. február 2-3. 

Az eredményjegyzőkönyvek 1 pld-ának megtekinthetősége a HVI-ben 2020. február 5. 16:00 óráig 

Szavazólapok megőrzése a HVI-ben 2020. május 02.-ig. 

 Felhívom a T. választópolgárok figyelmét, hogy az időközi polgármester   választással kapcsolatos további 

információk, nyomtatványok 

 

Perkupa, 2019. november 08. 

http://www.valasztas.hu/
http://perkupa.hu/?pg=108

