Választási hirdetmény
A Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi választásának első fordulóját,
2010. április 11., (vasárnap) a második fordulót április 25. napjára (vasárnap) tűzte ki.
Sióagárd-Fácánkert Községek Körjegyzője tájékoztatja a tisztelt választópolgárokat, hogy a
Fácánkertben a választás előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a szavazás
technikai feltételeinek biztosításával kapcsolatos helyi feladatokat a körjegyzőség fácánkerti
irodája, mint Helyi Választási Iroda látja el.

Helyi Választási Bizottság
Fácánkertben egy szavazókör működik, melynek címe: Fácánkert, Árpád utca 12. –
Községháza. A Helyi Választási Bizottság tagjai: Johanovics Györgyné elnök, Johanovits
Lászlóné elnökhelyettes, Konyecsnyi Lászlóné választott tag, Varga Jánosné választott tag,
Károlyiné Papp Ildikó választott tag, Hargitai Éva póttag, Kiss – Toronyi Brigitta póttag

A Választási Iroda – Fácánkerti Kirendeltség
Vezető: dr. Varga Katalin körjegyző, elérhetősége: 74/337-295; 74/440-130
Helyi Választási Bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető: Bátori Istvánné
HVI telefon: Sióagárd- 74/437-295; 74/ 537-006 Fax: 74/437-068
Fácánkert: 74/440-130; Fax. 74/440-130
HVI e-mail címe: sioagard@sioagard.hu;

facankert@facankert.hu

A választással kapcsolatos egyéb tudnivalók:
A névjegyzékbe vételről szóló értesítést az ajánlószelvényekkel együtt 2010. február 8. és 12.
napja között postáztuk minden választópolgárnak. A névjegyzékből való kihagyás miatt
február 17. napjáig kifogás nem érkezett.
Szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet. Szavazni egy egyéni
választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.
Szavazni csak személyesen, a választópolgár állandó lakóhelyén, vagy állandó lakóhelyének
választási irodájától kért igazolással, kizárólag a következőkben felsorolt okmányok
felmutatásával lehet:

a) Lakcímet tartalmazó, érvényes személyazonosító igazolvánnyal, (régi típusú személyi
igazolvány) VAGY
b) Érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS
- érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
- érvényes útlevéllel, vagy
- érvényes kártya formátumú (2001. január 1. után kiállított) vezetői engedéllyel.
A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló
bizottság köteles visszautasítani. A szavazásra abban az esetben sincsen mód, ha a polgárt a
bizottság tagja, vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel. Fontos ezért,
hogy a választópolgárok a szavazás előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben
gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

Fontos tudnivaló az igazolással szavazni kívánó állampolgároknak:
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarországon
tartózkodik, igazolást kérhet a lakcíme szerint illetékes Helyi Választási Iroda vezetőjétől. Az
igazolás kérhető a választás első és második fordulójára egyaránt 2010. április 9-én, 16 óráig
személyesen, illetve meghatalmazott útján. Az igazolás ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy
az legkésőbb 2010. április 6-án megérkezzen az illetékes helyi választási irodához.

Külképviseleti névjegyzék
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a lakcíme szerinti névjegyzékben szereplő
választópolgár

személyesen

vagy

teljes

bizonyító

erejű

magánokiratba

foglalt

meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján kérheti a lakcíme szerint illetékes HVI
vezetőjétől legkésőbb 2010. március 19-én 16.00 óráig.

Jelöltajánlás
A választáson jelöltet ajánlani 2010. március 19-én 16.00 óráig a kiküldött ajánlószelvényen
lehet. A jelöltként történő nyilvántartásba vételhez 750 választópolgár érvényes ajánlása
szükséges.

Mozgóurna igénylése
Fontos, hogy a mozgóurna biztosítására vonatkozó igényt írásban kell jeleznie a mozgásában
akadályozott állampolgárnak. A mozgóurnás szavazásra vonatkozó igényeket a szavazás

napja előtt a helyi választási iroda vezetőjénél, a szavazás napján a szavazatszámláló
bizottságnál lehet írásban bejelenteni.
Az írásbeli kérelemre kötelező formanyomtatvány nem áll rendelkezésre, az igénylést segítő
kérelem minta a www.facankert.hu honlapon a Választás hivatkozásra kattintva elérhető,
illetve a hivatalban, a választás napján pedig a bizottságnál rendelkezésre áll.
A www.valasztas.hu elérhetőségen minden hasznos, szavazással kapcsolatos információ,
letölthető nyomtatvány megtalálható. További, a választással kapcsolatos felvilágosítással a
választási iroda munkatársai készségesen állnak rendelkezésükre.

dr. Varga Katalin
körjegyző

