
 

 

 

Helyi Választási Iroda 

 

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Tel.: 62/530-159, Fax: 62/530-192 

 

K ö z l e m é n y 

  

Tájékoztatom Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Választópolgárait, hogy a Helyi 

Választási Iroda címe: 6800. Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Vezetője: dr. Korsós Ágnes, 

(tel.: 530-159) jogi helyettese dr. Végh Ibolya (tel.: 530-152). A Választási Információs 

Szolgálatot az 530-161, 530-167, 530-119 és 530-159, valamint 530-155 számú telefonon 

lehet hívni. Fax: 530-192. E-mail cím: valasztas@hodmezovasarhely.hu 

  

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága az 1/2017. (XII.04.) 

számú határozatával az időközi polgármester választást 2018. február 25. (vasárnap) 

napjára tűzte ki. 

 

Az időközi választás értesítőit a választópolgárok 2018. január 8-ig kapják meg. Az 

értesítő – egyebek mellett - tartalmazza, a szavazás napját, valamint azt, hogy a 

választópolgár melyik szavazókörben szavazhat. 

 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

78. §-ában foglaltak alapján, Hódmezővásárhely területén a kijelölt szavazókör (amelyben a 

településszintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok is 

szavazhatnak) a 3. számú szavazókör (Bethlen Gábor Református Gimnázium, 

Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.). 

   

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy Hódmezővásárhelyen polgármester jelöltté váláshoz 

300, választójoggal rendelkező polgár érvényes ajánlása szükséges. Az ajánlásokat a 

Helyi Választási Iroda által kiadott és pecséttel ellátott ajánlóíven lehet gyűjteni. Az 

ajánlásokat 2018. január 8. napja és január 22. napja között lehet gyűjteni.  Az a 

választópolgár ajánlhat polgármester-jelöltet, aki az időközi polgármester-választás 

névjegyzékében szerepel.  A választópolgár több polgármester-jelöltet is ajánlhat. Egy 

választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. 

Az ajánlás nem vonható vissza. 

   

Jelöltet 2018. január 22.-én 16 óráig lehet az ajánlóívek benyújtásával bejelenteni. 

 

Az időközi polgármester-választáson átjelentkezésre nincs lehetőség. 

  

A szavazókörök 2018. február 25.-én vasárnap 6,00 órától 19,00 óráig tartanak nyitva. 

 

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi 

állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be a választás kitűzését 

követően, a szavazást megelőző második napon 16,00 óráig a Választási Irodához, a 

választás napján legkésőbb 15,00 óráig az értesítőben szereplő szavazókör 

szavazatszámláló bizottságához. 

 

Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választásokkal kapcsolatos kérdéseikkel 

forduljanak a Választási Irodához a 62/530-155 telefonszámon, a hodemzovasarhely.hu 

weboldalon, valamint a Helyi Választási Irodánál személyesen (6800 Hódmezővásárhely, 

Kossuth tér 1. emelet 23. szoba). 

Dr. Korsós Ágnes 

HVI vezető 


