
Tisztelt Inárcsi Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2022. április 3.-án az országgyűlési képviselők választásán és 
az országos népszavazáson a községben négy szavazókör működik. A szavazóhelységekben 
a járványügyi szabályok betartása kötelező (maszk használata, kihelyezett kézfertőtlenítő 
használata, védőtávolság megtartása)!

1. szavazókör: Óvoda, Hunyadi u. 1/A.
2. szavazókör: Szociális foglalkoztató, Tűzoltó u. 3.
3. szavazókör: Művelődési ház, Bajcsy-Zs. út 94.
4. szavazókör: Iskola, Fekiács J. u. 4.      

Szavazni kizárólag személyesen, a szavazás napján (2022. április 3.-án) 6 órától 19 óráig 
lehet, abban a szavazókörben, amely a választópolgárnak a választási iroda által 
megküldött értesítőn szerepel. A választási értesítőt 2022. február 11.-éig kézhez kapják a 
választópolgárok. Ha valaki nem kapott értesítőt, vagy az elvész, megsemmisül, akkor a Helyi 
Választási Irodától új értesítőt lehet kérni. (Polgármesteri Hivatal 2365 Inárcs, Rákóczi út 4.)
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri 
névjegyzéken szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét 
vagy személyi azonosítóját.

Felhívom a választópolgárok figyelmét, hogy aki a választás napján lakóhelyétől távol 
tartózkodik, az általa megjelölt településen átjelentkezéssel szavazhat. A választás napján 
külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország külképviseletein adhatják le 
szavazatukat. 
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja 

• személyesen, 
• levélben, 
• elektronikus azonosítást követően elektronikusan (valasztas.hu, mo.hu, epapír 

avdh-s azonosítással), 
• elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan (valasztas.hu, mo.hu, epapír). 

A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a lakóhelye, akár a bejelentett 
tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez benyújthatja.
Az átjelentkezési kérelmet, illetve a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2022. 
március 25-én 16:00 óráig lehet benyújtani.

Tájékoztatom Önöket, hogy aki egészségi állapota miatt (ide értve pl.: koronavírus miatti házi 
karantén) nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát mozgóurna 
iránti kérelmet nyújthat be. 
A mozgóurna iránti kérelmet

• a Helyi Választási Irodához
- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb március 

30-án 16.00 óráig,
- személyesen április 1-jén 16.00 óráig, vagy
- ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12 óráig,

• az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem 
rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján legkésőbb 12 óráig kell 
benyújtani.



Amennyiben a mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján nyújtja be, akkor a kérelmet a 
meghatalmazott írja alá, és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt 
meghatalmazást is csatolni kell.

Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban működő választási irodához fordulhatnak.
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