VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
I.
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Fácánkertben a 2010. október 3-án tartandó
általános helyi választás során a közvetlenül megválasztható települési képviselők száma: 4.
(Ez a szám korábban 7 volt.)
Képviselőjelölt az lehet, akit a választópolgárok, - jelenleg 590 fő - legalább 1 százaléka, azaz
6 fő jelöltnek ajánl.
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb
érvényes szavazatot kapják. (Szavazategyenlőség esetén sorsolás dönt a mandátumszerzésről.)
Polgármesterjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 3 százaléka, azaz 18 fő jelöltnek
ajánl. Polgármester az a jelölt lesz, aki – közvetlen választás során – a legtöbb érvényes
szavazatot kapja.
A szavazásra a már korábban is kijelölt, a Községháza épületében kialakított
szavazóhelyiségben kerül sor.
II.
Fácánkert községben 2010. október 3-án sor kerül a települési kisebbségi önkormányzati
képviselők választására is.
A kisebbségi választást akkor kell kitűzni, ha a településen a kisebbségi választói jegyzékben
szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30-at.
Tekintettel arra, hogy a cigány kisebbségi választói jegyzékbe felvettek száma Fácánkertben
32 fő, Fácánkert község Helyi Választási Bizottsága a települési cigány kisebbségi
önkormányzati képviselők választásának kitűzéséről határozott.
A települési kisebbségi önkormányzati választás alkalmával a megválasztható helyi
kisebbségi képviselők száma: 4.
A választás során Fácánkert település egy választókerületet alkot. A települési kisebbségi
önkormányzati választáson az szavazhat, aki szerepel a fácánkerti kisebbségi választói
jegyzékben.
A kisebbségi választást akkor lehet megtartani, ha legalább 4 jelölt van. Képviselő az a 4
jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell
megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez
mandátumot. Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot sem kapott, nem lehet képviselő.
A kisebbségi választást a külön e célra kialakított szavazókörben kell megtartani, külön
kisebbségi szavazatszámláló bizottság közreműködésével. A kisebbségi szavazókör szintén a
Községháza épületében kap helyet, a Községháza nyugati szárnyán, az 1. számú irodában.
A helyi választással kapcsolatos további tudnivalókról folyamatos tájékoztatást nyújtunk,
kérjük, kérdéseikkel forduljanak hozzánk!
Fácánkert, 2010. július 29.
dr. Varga Katalin körjegyző
HVI vezető
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