2020. évi kommunális választások
2020. március 15-én, vasárnap kerülnek megrendezésre a bajorországi „általános
helyhatósági választások”.
Regensburgban ezen a napon
•
•

a polgármestert, valamint a
városi tanácsot
választják meg.
Ha a polgármester választásán a jelöltek egyike sem kapja meg a leadott érvényes szavazatok
több mint felét, akkor 2020. március 29-én azon két jelölt részvételével kerül sor szavazásra,
akik a 2020. március 15-i választáson a legtöbb szavazatot kapták.

Választójog és szavazati jog
Ki jogosult szavazni?
Minden olyan személy jogosult szavazásra a 2020. március 15-i helyhatósági választásokon,
aki a választási napon
•
•
•
•

az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,
betöltötte 18. életévét (2002. március 15-én vagy annál korábban született),
legalább két hónapja Regensburgban található érdekeltségeinek központja (2020.
január 15. óta vagy korábban) és
nincs kizárva a választójogból.

A választójog gyakorlása (= szavazati jog)!
Annak érdekében, hogy ténylegesen gyakorolhassa választójogát (= szavazati jogát),
elengedhetetlen a választói névjegyzékbe való felvétel vagy a szavazócédula megléte.
Azokat a szavazókat, akik a fenti feltételek szerint szavazásra jogosultak, hivatalból 2020.
február 9-én (= határidő) veszik fel Regensburg város választási nyilvántartásába; feltéve,
hogy itt különálló lakással vagy – több lakás esetén – állandó lakással vannak bejegyezve.

2020. február 9-i határidőtől a jogosult szavazókat hivatalból felveszik a választási
névjegyzékbe, ha a Regensburgba költözéssel adott a választási jogosultság.
A 2020. február 9-i határidőtől más jogosult szavazókat csak időben benyújtott írásbeli
kérelemmel lehet felvenni a választási névjegyzékbe. A kérelmet időben, legkésőbb 2020.
március 13-ig kell megküldeni a választási irodának.

Honnan tudhatom meg, hogy regisztráltak-e a választási
névjegyzékbe?
A Regensburg város választási nyilvántartásába bekerült összes jogosult választópolgár
legkésőbb 2020. február 23-ig megkapja a választási értesítést.
Ebben tájékoztatják Önt a választási napról és a választási időről, és megerősítést kap, hogy
•
•

bekerült a választói névjegyzékbe, továbbá
részt vehet a választási értesítésben megjelölt szavazókörzetben (szavazóhelyiségben)
megrendezett helyhatósági választásokon.
Amennyiben 2020. február 23-ig nem kapott választási értesítőt, haladéktalanul – de
legkésőbb 2020. március 13-ig – vegye fel a kapcsolatot a választási irodával az alábbi
telefonszámon: (0941) 507-4444.
A választás napján kérjük, vigye magával személyi igazolványát, útlevélét vagy
személyazonosító okmányát, valamint a választási értesítőt.
Ha postai szavazással vagy a választás napján Regensburg más választókerületében
(szavazóhelyiségben) szeretne szavazni, akkor szavazócédulára van szüksége. Ehhez egy
kérvény szükséges.

