
 1 

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY I. 
 

A Helyi Választási Iroda vezetője tájékoztatja a választópolgárokat, hogy Magyar 

Köztársaság elnöke a helyi képviselők és polgármesterek általános választását 2010. október 

3. napjára (vasárnap) tűzte ki.  

 

 
NÉVJEGYZÉK 

 
A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt a jelölési fajtánként eltérő színnel 

megjelölt ajánlószelvényekkel együtt 2010. augusztus 16  . napja és 2010. augusztus 19. napja 

között kapják meg. 
Az értesítő tartalmazza a szavazás pontos helyére és idejére vonatkozó információkat és az 

ajánlószelvényeket. 

 

Névjegyzék közszemlére tétele: 

A választópolgárok a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 2010. augusztus 18. és augusztus 22. 

napja között a névjegyzékben ellenőrizhetik választójogosultságukat  

 

A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. 

augusztus 18-tól augusztus 22-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani. Tekintettel arra, hogy a 

jogorvoslatra nyitva álló határidő egy része munkaszüneti napra esik, az esetlegesen beérkező 

kifogások fogadására a Helyi Választási Iroda ügyeletet szervez.  

 

Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt és az ajánlószelvényt, azokat a Helyi Választási 

Irodától igényelheti. 

 

A Helyi Választási Iroda vezetője a névjegyzékből törvénysértően kihagyott, a névjegyzék készítése 

után választójogot szerzett és a választójogát visszanyert választópolgárt utólag felveszi a 

névjegyzékbe és erről a választópolgárt Értesítő megküldésével tájékoztatja.  

 

A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálatán. 

 

 

AJÁNLÁS 
 

Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet.  

Ahhoz, hogy valaki egyéni listás képviselőjelölt lehessen, a választókerület választópolgárai 

legalább 1%-ának megfelelő érvényes ajánlását kell összegyűjtenie.  A jelöltajánláshoz szükséges 

ajánlószelvények száma Bőcs községben: legalább 22 darab érvényes ajánlószelvény.  

Települési önkormányzati képviselőjelöltet ajánlani a sárga színnel megjelölt ajánlószelvényen lehet. 

 

 

Ahhoz hogy valaki polgármesterjelölt lehessen a választókerület választópolgárai legalább 3%-

ának megfelelő érvényes ajánlását kell összegyűjtenie. A polgármesterjelölt ajánláshoz szükséges 

ajánlószelvények száma Bőcs községben: legalább 66 darab érvényes ajánlószelvény. 

Polgármestert ajánlani a fehér színnel megjelölt ajánlószelvényen lehet. 

 

 

Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, akinek lakóhelye a választókerületben van. 

A választópolgár bármely választókerületben választható. 
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Jelöltet ajánlani a 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet. 

 

A jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási 

Bizottságnál. 

 

Az ajánlás nem vonható vissza 

  

Amennyiben a választópolgár élni kíván a jelölés jogával, ezt úgy teheti meg, hogy az értesítővel 

együtt megküldött ajánlószelvényt hiánytalanul kitölti, saját kezűleg aláírja, majd átadja a jelöltnek, 

illetőleg a jelölő szervezet képviselőjének. Egy választópolgár csak egy jelöltet/egy listát ajánlat, aki 

ugyanazt a jelöltet/listát többször ajánlotta vagy több jelöltet/listát is ajánlott, annak valamennyi 

ajánlása érvénytelen. 

  

Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni az alábbi kivételekkel. 

  

Nem gyűjthető ajánlószelvény: 

a) munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más 

jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben, 

b) a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a 

szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben, 

c) tömegközlekedési eszközön, 

d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében. 

 

Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért 

előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. 

A fenti ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlószelvény érvénytelennek minősül. 

  

A választópolgárnak az ajánlószelvényen szereplő személyi adatai a választási eljárásról szóló 

törvény értelmében védelemben részesülnek. 

Az ajánlószelvényekről másolatot készíteni tilos. A jelölésnek az ajánló személyre vonatkozó adatai 

nem nyilvánosak. 

IGAZOLÁS 
 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 1. §-a szerint, 

ha a választópolgár a választás kitűzését (2010. július 16.) megelőző 30. napig, azaz 2010. június 16. 

napjáig tartózkodási helyet is létesített, a helyi választási iroda vezetője igazolást adhat ki számára 

a tartózkodási helyen történő szavazás céljából. Amennyiben 2010. június 16. napja után történt a 

tartózkodási hely létesítése, igazolás kiadására nincs lehetőség, a választópolgárnak lakóhelyén kell 

szavaznia. 

Igazolás kiadását ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ai HVI-hez történő megérkezéssel, 

személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely 

szerint illetékes jegyzőtől (HVI Vezető). 

 

 

 

 

                                                                                             dr. Ispán Csilla 

                                                                                                HVI Vezető 

 

 

 


