Helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó határidők
A 4/2010. (VII.16.) KIM rendelet alapján a 2010. október 3. napjára kitűzött választására
vonatkozóan az alábbi határidők kerültek meghatározásra.
Névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítő és ajánlószelvény kipostázása: 2010. augusztus
16‐19.;
Névjegyzék közszemlére tétele: 2010. augusztus 18‐22.;
Névjegyzékből történő kihagyás miatt kifogás benyújtása: 2010. augusztus 18‐22.;
Jelöltajánlás, jelöltek bejelentése: 2010. szeptember 3. 16.00 óra;
Igazolás kérése személyesen: 2010. október 1.;
Igazolás kérése postai úton: 2010. szeptember 28.;
Választási bizottság megbízott tagjának delegálása: 2010. szeptember 17.;
Választási kampány: 2010. július 16. – 2010. október 3.;
Kampánycsend: 2010. október 3. 00.00 – 19.00 óra;
Kisebbségi választás kitűzése: 2010. augusztus 9.
Polgármester és önkormányzati képviselőválasztás
Sióagárdon az általános helyi választás során a közvetlenül megválasztható települési képviselők
száma 6.
Képviselőjelölt az lehet, akit a választópolgárok (1106 fő) legalább 1 százaléka, azaz 11
választópolgár 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 33 választópolgár
jelöltnek ajánl.
Polgármester az a jelölt lesz, aki – közvetlen választás során – a legtöbb érvényes szavazatot
kapja.
A szavazásra a már korábban kijelölt, az Általános Iskola és a Könyvtár épületében kialakított
szavazóhelyiségekben kerül sor október 3‐án 6.00 órától 19.00 óráig.
Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Sióagárd községben a német kisebbségi
választói jegyzékbe összesen 140 választópolgárt vettünk nyilvántartásba, melynek alapján a
Sióagárdi Helyi Választási Bizottság 2010. augusztus 2‐án tartott ülésén Sióagárdon a német
kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2010. október 3. napjára kitűzte.
A kisebbségi választást a külön e célra kialakított szavazókörben kell megtartani, önálló
kisebbségi szavazatszámláló bizottság közreműködésével. A kisebbségi szavazókör a
Községháza épületében kap helyet, a jegyzői irodában.
A települési kisebbségi önkormányzati választás alkalmával a megválasztható helyi kisebbségi
képviselők száma: 4.
A választás során Sióagárd település egy választókerületet alkot.
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.
Kérem, hogy további kérdéseikkel forduljanak bizalommal a helyi Választási Irodához
(Községháza)
Sióagárd, 2010. augusztus 4.
dr. Varga Katalin körjegyző HVI vezető

