
 
HIRDETMÉNY 

 
Tisztelt Horvát Nemzetiségi Választópolgárok! 

 
A 2018. április 29-i horvát nemzetiségi képviselő választással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 

 
Molnári Helyi Választási Bizottság a 9/2018. (II.14.) számú határozatával a Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működésének 

biztosítása érdekében kitűzte 

a horvát nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását. 
 

Az időközi szavazás napja: 

2018. április 29. 
A szavazás helye: Molnári, Kultúrház, Petőfi u. 1. 

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 
 

A megválasztható horvát nemzetiségi képviselők száma: 3 fő 
 

NÉVJEGYZÉK 

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2018. április 13-án, 16.00 óráig benyújtja 
kérelmét nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékbe. 

A névjegyzékben szereplő nemzetiségi választópolgárok a szavazás helyéről és idejéről ÉRTESÍTŐT kapnak. 
 

AJÁNLÁS és JELÖLTÁLLÍTÁS 

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok 5 %-a, de legalább 5 fő ajánlása szükséges. 
A nemzetiségi választáson nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. 

A választási iroda legkorábban 2018. március 12-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű, sorszámozott, 
hitelesített ajánlóívet. 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. 
Kérésre a Választási Iroda a jelölő szervezet részére átadja névjegyzékben szereplő nemzetiségi választópolgárok nevét és címét, a 

kiegészítő adatszolgáltatás időpontjai: 2018. március 25. 16.00 óráig és 2018. április 16. 16.00 óráig 
 

Jelöltet legkésőbb 2018. március 26-án, 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Irodánál. 
A kiadott ajánlóívek leadásának határideje: 2018. március 26., 16.00 óra. 

 
SZAVAZÁS 

A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat. 

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát igényelhet legkésőbb a szavazás napján – 2018. április 29-én – 15.00 
óráig. 

 
Helyi Választási Iroda 

Címe: 8862 Semjénháza Kossuth u. 3. 
 

Helyi Választási Iroda vezetője: 
Kónyáné Józsa Csilla 

Elérhetőségei: 30/641-2067      E-mail: jegyzo@semjenhaza.hu 
Helyi Választási Iroda vezető-helyettese: 

Takácsné Kollár Viola 
Elérhetőségei: 30/620-9965       E-mail: penzugy@semjenhaza.hu 

Helyi Választási Iroda informatikáért felelőse: 
Kárpáti Edina 

Elérhetőségei: 06/93/383-301           E-mail: igazgatas@semjenhaza.hu  
 

Helyi Választási Iroda Molnári Hivatala 
Címe: 8863 Molnári, Hevesi u. 4. 

Telefonos elérhetőségei: 93/383-203,      30/896-1508       Fax: 93/583-050 
E-mail: onkormanyzat@molnari.hu  

Tagja: Takács József Attiláné (Ildikó) 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy 
Választással kapcsolatos ügyfélfogadás:  

Hétfőtől – péntekig:  8.00 órától-16.00 óráig 
 

Tájékoztatom T. Lakosságot, hogy a rendes ügyfélfogadási időponton túl kizárólag a választással kapcsolatos kérelmek, beadványok 
átvétele és ügyintézése történik. A választási kérelmekkel kapcsolatban a fentiekben megadott elérhetőségeken tudunk tájékoztatást 
nyújtani, és bővebben www.valasztas.hu weboldalon tájékozódhatnak.  
    

Tisztelettel: 
 

Kónyáné Józsa Csilla 
HVI vezető 


