
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HIRDETMÉNYE 

a 2014.október 12.-i helyhatósági és nemzetiségi önkormányzati 

választásokra 

 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a helyhatósági és nemzetiségi 

önkormányzati választásokkal kapcsolatos fontosabb tudnivalókról, a 

szavazással kapcsolatos teendőkről a településen jelöltként nyilvántartásba vett 

személyekről, valamint a szavazólapon a jelöltek sorrendjéről. 

Ináncs községben induló polgármester jelöltek, a szavazólapra való 

felkerülésük sorrendjében: 

 

1. 
Képes Magdolna 

 

2. 
Répási Róbert 

 

3. 

 

Hultai István 

4. Kiss Péter 

 

5. 
Kassai Béla 

Képviselő jelöltek, a szavazólapra való felkerülésük sorrendjében: 
 

1. 
Montvajszki Ferenc 

 

2. 
Galambos Andrásné 

 

3. 
Medve Renátó 

 

4. 
Madácsi László 

5. Kavecsánszki Flórián 

6. Papp József 

7. Lukács Béla István 

8. Tóth Ferenc 

9. Ferencsák József 



10. Képes Magdolna 

11. Gazsi Sándor 

12. Kemény Ferenc 

13. Barna Imre 

14. Nagy Endre 

15. Tóth János 

16. Szarka Tamás 

17. Montvajszki Bertalan 

18. Hultai István 

19. Gulyás Pál 

Roma nemzetiségi képviselő jelöltek, a szavazólapra való felkerülésük 

sorrendjében: 

 

1. 
Gulyás Pál 

 

2. 
Solymosi Nándorné 

 

3. 

 

Glonczi Árpád 

Német nemzetiségi képviselő jelöltek, a szavazólapra való felkerülésük 

sorrendjében: 

 

1. 
Árvai Lászlóné 

 

2. 
Galambos Andrásné 

3. Szender Györgyné 

 

4. 

 

Montvajszki Bertalanné 

 

 



 

Fontosabb tudnivalók a szavazással kapcsolatosan: 

 

 A szavazás reggel 6 órától, este 19 óráig tart. 

 Szavazni kizárólag személyesen, érvényes, azaz a szavazás napján le nem 

járt személyazonosító okmánnyal lehet. Ezek:  

- régi típusú személyi igazolvány, 

- új típusú (kártya formátumú) személyi igazolvány + lakcímkártya, 

-ideiglenes személyi igazolvány + lakcímkártya, 

- vezetői engedély (jogosítvány) + lakcímkártya, 

- útlevél, ideiglenes útlevél+ lakcímkártya. 

 Érvényesen szavazni: 

- polgármester esetében: 1 jelölt neve melletti körben elhelyezett 

egymást metsző vonalakkal, pl:    X    vagy     + 

- Ináncs községben 6 képviselőt kell választani. A szavazólap akkor 

tekinthető érvényesnek, ha az összes jelölt közül 6 név melletti körben 

helyez el X-et, vagy +-et.  

Érvényes a szavazólap akkor is, ha 6-nál kevesebb jelölt neve mellé tesz 

X-et, vagy +-et. 

Amennyiben 6-nál több jelöltet választ, akkor az egész szavazólap 

érvénytelen. 

Fontos tudni, hogy ha észreveszi a szavazólap elrontását a szavazólap 

urnába való bedobása előtt, akkor 1 alkalommal kérheti a Bizottságtól a 

szavazólap kicserélését és nagyobb odafigyeléssel újra kitölti. 

 Ináncs községben roma és német nemzetiségi önkormányzati választásra 

kerül sor. A nemzetiségi választáson az vehet részt, aki 2014.szeptember 

26.-ig kérte a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételét. Erre a szavazásra 

külön szavazóhelyiség szolgál és külön Szavazatszámláló Bizottság 

működik. Mindkét nemzetiség esetében 3-3 főt kell választani. 

 Továbbra is igényelhet mozgóurnát a mozgásában gátolt személy, 

amennyiben azt a választás napja előtt, vagy a választás napján 15 óráig 

írásban a Bizottságnál kérte, vagy kéri. 

 A szavazás során a Helyi Választási Bizottság tagjai, szükség esetén a 

Hivatalban a Helyi Választási Iroda tagjai segítséget nyújtanak a szavazás 

során, vagy a választásra vonatkozó szabályokban való eligazodásban. 

Bízom benne, hogy jelen tájékoztató kellő információt nyújt valamennyi 

választópolgár számára. 

Kérem, hogy éljenek szavazati jogukkal és vegyenek részt a szavazáson. 

 

Ináncs, 2014. szeptember 24. 

                                                    

      Nagyné Halmai Katalin 

       HVI vezető    


