Mélykút Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének tájékoztatása
a Helyi Választási Iroda elérhetőségéről és a Választási Információs Szolgálatról
Tisztelt Választópolgárok!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdése értelmében a Helyi Választási
Iroda:
a)ellátja a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat,
b) gondoskodik a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs
szolgálatot működtet,
c) ellátja a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészíti a választási bizottságok
hatáskörébe tartozó ügyeket,
d) biztosítja a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai
feltételeit,
e) megszervezi a választási szervek tagjainak oktatását,
f) gondoskodik a választási iratok kezeléséről, biztonságos őrzéséről, illetőleg megsemmisítéséről,
g) ellátják az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat,
h) az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával, feladatkörében eljárva
működteti a választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges választási információs rendszereket,
i) a technikai háttér biztosításával segítséget nyújt a szavazatok összesítéséhez, a választás eredményének
megállapításához,
j) ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.
Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének
megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes
választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I.3.) IM rendelet 9. § (1) bekezdés g) pontja
szerint helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni:
a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát.
A HVI vezetője: Vargáné Dr. Egyed Ilona jegyző
A HVI vezetőjének helyettese: Kósa Róbertné csoportvezető
A HVI elérhetőségei:
Címe: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Telefon: 77/560-001
Fax: 77/560-030
e-mail: jegyzo@melykut.hu, kosane@melykut.hu
Választási Információs Szolgálat elérhetőségei:
- névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek: nemzetiségi választópolgárként nyilvántartásba vétel, fogyatékossággal
élő választópolgárok segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelmek,kérelem külképviseleti
névjegyzékbe történő felvételhez, mozgóurna igénylés, kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz,
- jogi információ,
- szavazatszámláló bizottságok delegált tagjainak fogadása.
Név: Szabó Gabriella előadó
Cím: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1., 2. számú iroda
Telefon: 77/560-036
Fax: 77/560-030
e-mail:anyakonyv@melykut.hu
A választási információs szolgálat hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig áll a választópolgárok rendelkezésére. A
választás napján pedig ( 2018. április 8.) 6 órától 19 óráig.
Vargáné Dr. Egyed Ilona s.k.
HVI vezető

