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Tájékoztatás 

a 2022. július 31-i helyi népszavazásról  
 
 

Tata Város Helyi Választási Bizottsága 6/2022. (VI.2.) határozatával 2022. július 31. napjára 
tűzte ki a helyi népszavazást az alábbi három kérdésben:  
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) 
ingatlannal szomszédos telkeken gépjármű-közlekedésre alkalmas út ne  épüljön, és az ott már 
meglévő utat se lehessen kiszélesíteni?”  
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) 
ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete (29/2018. (XII.20.)) és  helyi építési 
szabályzata (38/2005. (XII.6.)) a 2020. február 28-án hatályos állapotában maradjon?” 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthessen településfejlesztési szerződést 
a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan, megőrizve ezzel a 
terület természeti és épített értékeit?” 
 
Az Alaptörvény XXIII. cikk (5) és (7) bekezdése, valamint A népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 
törvény 80. § (2) bekezdése alapján a tatai népszavazáson szavazni jogosult választópolgárok 

kizárólag Tatán adhatják le szavazatukat. 
 
A helyi népszavazáson a településen lakóhellyel vagy - ha legkésőbb a népszavazás kitűzését 
megelőző harmincadik napig, azaz 2022. május 3. napjáig tartózkodási helyet létesített - bejelentett 

tartózkodási hellyel rendelkező választópolgár jogosult részt venni. 

 
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. július 1-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a 
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe történt 
felvételéről. Az értesítőben szerepel a szavazókör címe, ahol a választópolgár a szavazatát leadhatja. 
Az értesítő pótlását a Helyi Választási Irodától lehet kérni. Az értesítő bemutatása nem feltétele a 
szavazásnak. 
 
A szavazás napja: 2022. július 31. (vasárnap). A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart. 

 

A tatai választópolgárok a korábbi 24 helyett 19 szavazókörben élhetnek szavazati jogukkal. A 
szavazókörök racionalizálása úgy történt, hogy minden szavazó az eddig megszokott helyszíneken 
tudja leadni a szavazatát. 
 
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott és hitelesített szavazóköri 
névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak - a szavazást megelőzően - igazolnia kell 

személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár kizárólag 

érvényes okmányokkal szavazhat.  

 
A választópolgárok a lejárt személyi okmányaik cseréjét a kormányablakokban intézhetik.  
 
A Tatai Járási Hivatal Kormányablak Osztálya (Tata, Ady E. u. 24.) az alábbiak szerint tart nyitva: 
 

Hétfő  8:00-18:00 

Kedd  7:00-15:00 

Szerda  8:00-18:00 

Csütörtök 8:00-16:00 

Péntek  8:00-12:00 
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Tata Város Helyi Választási Iroda kérelmére a Tatai Járási Hivatal Kormányablak Osztálya (2890 
Tata, Ady E. u. 24.)  a népszavazás napján 2022. július 31-én (vasárnap) 14.00-19.00 óra között 

rendkívüli nyitvatartással biztosítja a tatai szavazópolgárok számára lejárt személyi okmányainak 
pótlását. 
 
Felhívom a figyelmet, hogy az ügyeleti napon kizárólag a tatai szavazópolgárok személyi 

okmányaikkal kapcsolatos ügyintézésre, illetve elveszett, vagy megsérült lakcímkártya pótlására 
lesz lehetőség.  
 
Abban az esetben, ha valakinek semmilyen személyazonosításra alkalmas okmánya nincs (személyi 
igazolvány, érvényes útlevél, jogosítvány) akkor ideiglenes személyi igazolványt kap, mellyel részt 
vehet a szavazáson. 
 
Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud 
személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, a szavazást megelőzően mozgóurnát igényelhet a 
helyi választási irodától vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.   
 
A választópolgárnak a mozgóurna iránti kérelmét 

  a) a helyi választási irodához személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 
legkésőbb 2022. július 29. napján 16.00 óráig, vagy ezt követően elektronikus azonosítással 
elektronikus úton legkésőbb 2022. július 31. napján 12.00 óráig kell benyújtani. 
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással 
nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2022. július 31. napján, legkésőbb 12.00 óráig kell 

benyújtani.  
 
A helyi választási iroda a 2022. július 29. 16.00 óráig beérkezett mozgóurna iránti kérelmet 2022. 
július 29-én bírálja el.  
Ha a választópolgár a 2022. július 29-én 16.00 óráig a mozgóurna iránti kérelmét visszavonja, a helyi 
választási iroda törli a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékéből.  
A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő 
bármely címre. Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás 
napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen, ha az a szavazókör területén található.  
 
Felhívom a figyelmet, hogy 2022. július 26. napjától változtak a mozgóurnával történő szavazás 
előírásai. Az egyes választási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2022. évi 
XXIII. törvény módosította a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt, melynek 
értelmében az a szavazó, aki mozgóurnát kért - de a szavazás napján meggondolta magát - a 
szavazóhelyiségben „hagyományos módon” is szavazhat, kizárólag akkor, ha a mozgóurnát kérők 
névjegyzéke a szavazókörben van. Ez esetben a választópolgárnak a mozgóurnát kérők névjegyzékét 
kell aláírnia.  
 
Amennyiben a helyi népszavazással kapcsolatban kérdése merül fel, Tata Város Helyi Választási 
Iroda (2890 Tata, Kossuth tér 1.) munkatársai hétfőtől péntekig munkaidőben személyesen, vagy a 
34/588-663, 34/588-637, 34/588-616 telefonszámokon, illetve a jegyzoititkarsag@tata.hu e-mail 
címen készségesen nyújtanak segítséget.  
 
A választásról további információk a www.tata.hu honlap Választás aloldalán, a 
https://tata.hu/19919/helyi_nepszavazas linken találhatók. 
 
 

             Dr. Horváth József  

              jegyző  

                    HVI vezető 


