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Választási gyorstalpaló  

Az alábbiakban összegeztük a legfontosabb 

dolgokat, amikre 2014. április 6-ai választással 

kapcsolatosan oda kell figyelni:  

- Április 6-án országgyűlési (parlamenti) 
képviselőket választunk 

- -A választási kampányidőszak 2014. 
február 15-től 2014. április 6-án 19 óráig 
tart.  

- Megszűnt a kampánycsend, április 6-án 
viszont a szavazóhelyiségeket magában 
foglaló épületek bejárataitól 150 m-en 
belül választási kampány nem 
folytatható 

- Április 6-án választási gyűlés sem 
tartható 

- Mozgóurnát a jegyzőnél vagy az 
interneten április 4-én 16 óráig lehet 
kérni. A választás napján már csak a 
szavazatszámláló bizottságnál lehet kéri 
15 óráig.  

- Két szavazólapot kapnak a választók: 
(országgyűlési) egyéni jelöltre és egy 
(országos listát állított) pártra szavazhat 

- Ha nem a lakóhelyén akar szavazni, 
április 4-én 16 óráig kell átjelentkezni a 
jegyzőnél vagy az interneten  

- Ha külföldön akar szavazni, március 29-
én 16 óráig kell jeleznie 

- Átjelentkezésnél és külföldi szavazásnál 
is a saját lakóhely szerinti egyéni jelöltre 
szavazhat 

- Ha határon túli (nincs magyarországi 
lakcíme), március 22-ig. a kérheti a 
központi névjegyzékbe a felvételét. 

- A határon túliak levélben szavazhatnak , 
de csak egy szavazólapot            

kapnak, nincs egyéni jelöltjük, csak 
pártra szavazhatnak. Ők már március 
22-től visszaküldhetik a szavazási 
levélcsomagot. 

- Nemzetiségi választópolgárkén március 
21-én 16 óráig lehet regisztrálni, a 
nemzetiségi választópolgár pártlista 
helyett nemzetiségi listára szavaz 

- Az egyéni jelöltek eredményét 
legkésőbb április 12-én, a pártlistát 
legkésőbb április 25-én állapítják meg.  

START munkaprogram  

Március 10-től újraindult, immár 3. alkalommal 

a Start Mezőgazdasági program, melyben az 

előző években mezőgazdasági képesítést 

szerzett 10 fő dolgozik. A program résztvevői 

az elmúlt évekhez hasonlóan szabadföldön, ill. 

fóliasátor alatt termesztenek majd főként 

konyhakerti növényeket. A megtermelt 

zöldségek nagy része a közétkeztetésbe kerül 

át, de a reményeink szerinti többlettermés 

esetén a település lakosságának is elérhető 

lesz a megtermelt zöldség.  

Kultúrház felújítás  

A megkezdett felújítási munkák nagyon jól 

haladnak. Az épület tetőszerkezeti munkái 

100%-ban elkészültek, beépítésre kerültek az 

ajtók és ablakok, valamint megtörtént az épület 

szigetelése is. Jelenleg a belső gépészeti és 

elektromos munkálatok zajlanak.  

Ha kíváncsi, hogy hogyan is épül a Kultúrház a 

felújítási munkálatokról képeket az alábbi 

linken tekinthet meg. http://kazar.hu  

http://kazar.hu/

