VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
A Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása első
fordulójának időpontját 2010. április 11. napjára (vasárnapra), második fordulójának
időpontját 2010. április 25. napjára (vasárnapra) tűzte ki. Sióagárd-Fácánkert Községek
Körjegyzője tájékoztatja a választópolgárokat, hogy az országgyűlési képviselők 2010. évi
általános választása előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a szavazás technikai
feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatokat a Helyi Választási Iroda látja el.
A névjegyzék 2010. február 10-étől 2010. február 17-én 16.00 óráig tekinthető meg a
Községházán. (7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.). A névjegyzékből való kihagyás, törlés
vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. február 10-étől 2010. február 17-én 16.00
óráig lehet kifogást benyújtani.
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt
az ajánlószelvénnyel együtt 2010. február 8. és február 12. között kézbesítjük. Az ezzel
kapcsolatos kifogásokat a fenti címen kérjük jelezni.
Szavazni kizárólag személyesen, és csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt
szavazóhelyiségben lehet. Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol, de
Magyarország területén tartózkodik, igazolást kérhet a lakcíme szerint illetékes Helyi
Választási Iroda vezetőjétől. Igazolás kérhető – a választás első és második fordulójára
egyaránt –személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április 9-én 16.00
óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010. április 6-án
megérkezzen a Helyi Választási Irodához .
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a lakcíme szerinti névjegyzékben szereplő
választópolgár személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján a lakcíme szerint illetékes Helyi
Választási Iroda vezetőjétől 2010. március 19-én 16.00 óráig kérheti.
A választáson jelöltet ajánlani 2010. március 19-én 16.00 óráig ajánlószelvényen lehet. A
jelöléshez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet.
Sióagárdon két szavazókör működik.
Az 1. számú Szavazókörbe tartozó utcák: (Általános Iskola)
Baross, Bercsényi, Béri Balogh Ádám, Bezerédj, József Attila, Kossuth, Kölcsey, Leányvár,
Rákóczi, Széchenyi
A 2. számú Szavazókörbe tartozó utcák: (Községi Könyvtár)
Bartók Béla, Deák, Dózsa, Jókai, Petőfi, Zrínyi
A lakóhelytől távol történő szavazásra kiadott igazolással, illetve településszintű
lakcímmel rendelkezők a 2. számú szavazókörben szavazhatnak.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy szavazni csak a személyazonosság és a
lakcím megállapítására alkalmas érvényes igazolvány alapján lehet.
A névjegyzékbe a választópolgárok az értesítőben szereplő lakcímadatokkal kerültek
felvételre. Kérjük, ellenőrizzék az adatokat, és az igazolványaik érvényességét.
További információ a www.valasztas.hu honlapon található.
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