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 Helyi Választási Iroda 

Vezetőjétől 
 

      Székhely: 6760. Kistelek, Árpád u. 1-3. 

   Telefon: 62/598-103, fax: 62/598-101 

               E-mail: jegyzo@kistelek.hu, aljegyzo@kistelek.hu  

 

Választási tájékoztató a 2022. április 03-ai választással, országos népszavazással 

kapcsolatban 

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 03. napjára tűzte ki az országgyűlési 

képviselők 2022 évi választását (és az országos népszavazást).  

 

I. Szavazatszámláló Bizottság tagjai. 
 

A helyi szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) választott tagjait a jegyző -

jelen esetben a jegyzői feladatokat ellátó aljegyző- (HVI vezető) javaslatára a települési 

önkormányzat képviselő-testülete választja meg – legkésőbb a szavazást megelőző 20. napig, 

azaz 2022. március 14-ével bezárólag. 

Az SZSZB -választott- tagjait Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 09. napján Kistelek várost érintően, települési szinten az 52/2022. (III.09.) Kt.sz. 

határozatával megválasztotta a következők szerint: 

I. 
 

1.  Sejbenné Mészáros Edit 
 

2. Bárkányi Péter Jánosné 
 

3. Molnár Nikolett 
 

4. Rácz Klaudia 
 

5. Szondi Péter 
 

II. 
 

6. Jeremiásné Róvó Szilvia 
 

7. Sisákné Szani Piroska Anikó 
 

8. Papp-Tóth Rita 
 

9. Péter-Szabó Hedvig 
 

10. Zsolnainé Tóth Andrea 
 

III. 
 

11. Pappné Guba Éva 
 

12. Magyarné Rovó Tímea 
 

13. Kiss Erzsébet 
 

14. Kordás Józsefné 
 

15. Szalai Józsefné 
 

IV. 
 

16. Magyar Katalin 
 

17. Csaba Miklósné 
 

18. Kucsoráné Süli Anikó 
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19. Remzső Fanni 
 

20. Martonosi Istvánné 
 

V. 
 

21. Kovácsné Kacur Andrea 
 

22. Sánta Ildikó 
 

23. Szili Sándorné 
 

24. Szekeres Ágnes 
 

25. Bokor Éva 
 

VI. 
 

26. Farkasné dr. Pigniczki Katalin 
 

27. Nagy-György Mártonné 
 

28. Bárkányi Bence 
 

29. Rozsnyai Erzsébet 
 

30. Kósa Kitti 
 

A helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást 

megelőző harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a 

szavazatszámláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője - a szavazás napja 

kivételével - bármikor módosíthatja. 

Egy szavazatszámláló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Ha a szavazatszámláló 

bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási iroda vezetője a 

szavazatszámláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen. 
 

Az SZSZB legalább öt tagból áll. Az SZSZB-k munkáját a korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően delegált -megbízott- tagok is segíthetik.  
 

Delegált tagot az SZSZB-be  

 a választókerületben egyéni képviselő-jelöltet, illetőleg országos listát állító jelölő 

szervezet,  

 illetőleg független jelölt 

legkésőbb a választást megelőző 9. nap 16.00 óráig, azaz 2022. március 25-e 16.00 óráig 

jelentheti be a HVI vezetőnél. A független jelölt, jelölő szervezet(ek) szavazókörönként 2-2 

tagot delegálhatnak -bízhatnak meg- az SZSZB-be.  
 

A szavazatszámláló bizottság tagja (és póttagja) legkésőbb a szavazást megelőző második 

napon polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 

törvény szerinti szöveggel tesz esküt, vagy fogadalmat. 
 

II. Fontos tudnivalók a választásról, szavazásról (szavazókörök Kisteleken). 
 

A választásra, szavazásra 2022. április 3-án reggel 6 és este 19 óra között kerül sor, ekkor 

lehet szavazni. 
 

Kisteleken az egyes szavazókörök a következők: 
 

1. szavazókör: Kisteleki Polgármesteri Hivatal, Kistelek Árpád u. 1. sz. 8. sz. iroda 
          

2. szavazókör: Kisteleki Általános Iskola, Kistelek, Petőfi u. 9.   
 

3. szavazókör: Kisteleki Általános Iskola, Kistelek, Petőfi u. 9. – Bercsényi utca felöli bejárat 
 

4. szavazókör: Kisteleki Ipartestület Székháza, Kistelek, Kossuth u. 18.  
 

5. szavazókör: Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola,   
 

6. szavazókör: Kisteleki Rózsaliget Kollégium, Kistelek, Ifjúság tér 4.  
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Tekintettel a Kisteleki Általános Iskola Petőfi utca felőli bejáratánál jelenleg is folyamatban 

lévő építési munkálatokra változás lesz a választás napján abban, hogy a 2. szavazókör 

esetén is (Kisteleki Általános Iskola, Kistelek, Petőfi u. 9.) a Bercsényi utca felőli bejáratot 

kell és lehet igénybe venni úgy, hogy az elválasztásra kerül a 3. szavazókör szintén Bercsényi 

utca felőli bejáratától. 
 

Szavazáskor a választópolgároknak 3 kérdésben, 3 szavazólapon kell, lehet véleményt 

nyilvánítani, szavazni a következők szerint: 
 

1./ Egyéni képviselőjelöltre történő szavazás, 

2./ Listára, pártra történő szavazás, 

3./ Népszavazás 4 kérdésben. 
 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, vagyis 

választójoggal rendelkezik. 

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító 

igazolvánnyal, útlevéllel, vagy vezetői engedéllyel), valamint lakcímét, vagy személyi 

azonosítóját (pl. lakcímkártyával). 

A választópolgár mindezek után kapja meg az előtte lebélyegzett szavazólapokat (a fenti 

hármat), ennek átvételét a névjegyzék aláírásával igazolja. 
 

Átjelentkezés  
 

Átjelentkezés esetén a lakóhely szerinti egyéni országgyűlési jelöltekre lehet szavazni, a 

listára, pártokra és a népszavazás 4 kérdésére vonatkozó szavazólapok megegyeznek a 

lakóhely, lakcím szerinti szavazólapokkal, tekintettel arra, hogy ezek országosan egyező 

tartalommal bírnak.  

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet (személyesen, postán, vagy elektronikus úton) az a 

lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a 

szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől 

eltérő szavazókör területén tartózkodik. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon  

(2022. március 25.) kell megérkeznie a helyi választási irodához. 

1. Elektronikus úton: A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással vagy 

elektronikus azonosítás nélkül a www.valasztas.hu oldalon az „Ügy indítása” ikonra kattintva 

nyújtható be. 

2. Postai úton A kérelem postai úton történő benyújtásához a szükséges nyomtatvány (pdf 

formátumban) www.valasztas.hu oldalon tölthető le. 

Kisteleken az átjelentkezéssel szavazók az 1. szavazókör: Kisteleki Polgármesteri Hivatal, 

Kistelek, Árpád u. 1. sz. 8. sz. iroda helyiségben szavazhatnak. Az átjelentkezőknek 

mindhárom szavazólapot zöld színű borítékban leragasztva, lezártan kell az urnába 

dobni, csak ez esetben lesz érvényes szavazat. 
 

Mozgóurna igénylés 

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi 

állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. 

A mozgóurna iránti kérelmet 

-a helyi választási irodához 

-levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást 

megelőző negyedik napig (2022. március 30.), 

- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző második 

napig (2022. április 1.), vagy 

-a szavazást megelőző második napon 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus 

úton a szavazás napján 12 óráig, 
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- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem 

rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig kell benyújtani. 

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a szavazókör területén lévő címet, ahova a mozgóurna kivitelét a választópolgár kéri, ha az a 

magyarországi lakcímétől eltér, valamint 

-a mozgóurna-igénylés okát. 
 

Mind az átjelentkezésre irányuló kérelem, mind a mozgóurna igénylése iránti kérelem a közös 

eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra és az 

országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtani. 

Mind az átjelentkezésre irányuló kérelem, mind a mozgóurna igénylésével kapcsolatos 

dokumentáció és részletes tájékoztatás a www.valasztas.hu oldalon megtalálhatóak és 

letölthetőek. 

Kérjük, hogy lehetősége szerint mindenki éljen választójogával, vegyen részt a 2022. április 

03. napi országgyűlési képviselők 2022 évi választásán és országos népszavazáson. 

 

 

 

                                                                                             Dr. Nagy Rusztem s.k. 

                  jegyzői jogkörben eljáró aljegyző 

                                                                                                      HVI vezető 

http://www.valasztas.hu/

