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Tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról 

 
Tisztelt Választópolgár! 
 
A köztársasági elnök 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára tűzte ki.  
A Nemzeti Választási Bizottság - a 1128/2014. számú határozatával - a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára – a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjára – tűzte 
ki.  
 
Ezen tájékoztatóban a fent megjelölt választásokra vonatkozó legfontosabb határidőkről, 
valamint a településre vonatkozó adatokról szeretnénk tájékoztatást adni. 
 
A választásokról bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: 
- helyi önkormányzati választás: http://www.valasztas.hu/hu/onkval2014/index.html 
- nemzetiségi önkormányzati választás: http://www.valasztas.hu/hu/nemz2014/index.html 
 
A helyi önkormányzati választásról szóló hirdetmény elérhető az alábbi linkre kattintva:  
http://valasztas.hu/hu/content/Hirdetmeny_onk2014.pdf 
 
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 
A szavazóköri névjegyzék 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a 
központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a 
névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak 2014. augusztus 25. napjáig. 
 
Azokat a választópolgárokat, akik 2014. augusztus 15-ét követően létesítenek állandó 
lakóhelyet  Tiszaalpáron a Helyi Választási Iroda fogja tájékoztatni – értesítő megküldésével 
– a névjegyzékbe vételükről  
Az a választópolgár, aki – annak ellenére, hogy szerepel a szavazóköri névjegyzékben –nem 
kapta meg az értesítőt, új értesítőt igényelhet a Helyi Választási Irodától.  
 
Átjelentkezésre vonatkozó határidők 
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 
2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig 
tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási irodához. 
Az átjelentkező választópolgár 2014. október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési 
kérelmét. 
 
Mozgóurna iránti kérelemre vonatkozó szabályok 
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi 
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. 
 
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének 
a) legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási 

irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 
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b) 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló 
bizottsághoz.  
 
Kampány 
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.  
 
A jelölt- és listaállítás 
Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő 
szervezet a Helyi Választási Irodától igényelheti a választás kitűzését követően, mely alapján 
a Helyi Választási Iroda legkorábban 2014. augusztus 25. napján részére az igényelt 
mennyiségű ajánlóívet átadja.  
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 
Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. 
 
Az ajánlások pontos számát a HVI vezetője a 2014. augusztus 15-i névjegyzék adatai alapján 
2014. augusztus 18-ig állapítja meg. 
 
A választási bizottságok 
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet 
bejelenteni.  
 
Tiszaalpár település szavazókörei: 

Körzetadatok közterületek szerint  

Szavazókör 
sorszáma 

Szavazókör címe 
Településre 

bejelentkezettek 
részére 

001 Dózsa Gy.u.2. (Művelődési Ház) Igen 

002 Dobó u. 1. (Nagyközségi Önk. Konyha telephelye)   

003 Alkotmány u. 14. ( Árpád Fejedelem Ált. Iskola)   

004 Alkotmány u. 14. (Tornacsarnok)   

005 Rákóczi u.10/A. (Kádár Lajos Közösségi Ház)   

006 Ady E. utca 40. (Tündérrózsa Napközi Otthonos) 
 

 
Nemzetiségi önkormányzati választás  
A nemzetiségi képviselők választására a népszámlálás adatai alapján Tiszaalpáron a roma 
nemzetiség tekintetében kerül sor. Az 1128/2014. számú NVB  határozat 5. sz. melléklet 
alapján: 
 

I.Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 

Település 
Népszámláláskori 

létszám 
A választópolgárok 
száma a kitűzéskor 

Szükséges 
ajánlások 

száma 

Megválasztható 
képviselők 

száma 
Tiszaalpár 281 6 5 3 
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A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a választópolgár szavazhat, aki 
nemzetiségi névjegyzékbe vételét kérte. A kérelem benyújtható személyesen, illetve a 
valasztas.hu internetes oldalon.  
 
Nemzetiségi szavazókör: 

Szavazókör 
sorszáma 

Szavazókör címe 

800 
6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14., Tiszaalpári 
Pejtsik Béla  Nagyközségi és Iskolai Könyvtár  

 
 
Információkérés, HVI, HVB tagjai  
A választásokkal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a Helyi Választási Irodától. 
Vezetője: dr. Menyhárt Anett, elérhetősége: 06-76-424-133 106 mellék. 
Vezetőhelyettes: Mészárosné Borvák Erzsébet, elérhetősége: 06-76-424-133 109 mellék. 
 
Névjegyzékkel, kérelmekkel kapcsolatos kérdések: Barna Anita, elérhetősége 06-76-424-
133 107 mellék.  
 
Helyi Választási Bizottság tagjai, póttagjai: 
Biczók Mihály elnök 
Bársony András elnökhelyettes      
Bartha Zsoltné     tag  
 
Góg Józsefné  póttag 
Kiss Mária  póttag 
 
Tiszaalpár, 2014. augusztus 5. 
 
         dr. Menyhárt Anett 
                 HVI Vezető  
 


