A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
KÖZLEMÉNYE
a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek
általános választásához
A Köztársasági Elnök 204/2010.(VII.16.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők
és a polgármesterek általános választásának időpontját 2010. október 3. napjára (vasárnap)
tűzte ki.
A prügyi Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Bazsó Áron jegyző
A HVI címe: 3925 Prügy, Kossuth u. 3.
Elérhetőségei:
- telefon: 47/572-311
- fax: 47/572-317
- e-mail: jegyzo@prugy.hu
I.

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
VÁLASZTÁSA

1. Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet.
2. A választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás
kitűzését megelőző 30. napig (2010. június 16-ig) tartózkodási helyet is létesített –
bejelentett tartózkodási helyén választhat.
3. A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) a névjegyzékbe történő felvételről szóló
értesítőt az ajánlószelvényekkel együtt 2010. augusztus 16. és augusztus 19.
között kézbesíti a választópolgároknak.
4. A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig lehet megtekinteni a Helyi
Választási Irodánál.
5. A névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010.
augusztus 18-tól augusztus 22-én 16,00 óráig lehet kifogást benyújtani a HVI-hez.
6. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. október 1-jén
16,00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010.
szeptember 28-án megérkezzen a HVI-hez.
7. Igazolást legkésőbb 2010. október 1-jén 16,00 óráig lehet kiadni.
8. A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16,00 óráig tekinthető meg a HVI-nél.
9. A választási bizottságok megbízott (delegált) tagjait a jogerős jelöltállítást követően
legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16,00 óráig lehet bejelenteni.
10. A választási kampány 2010. október 3-án 00,00 óráig tart.
11. Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00,00 órától 19,00 óráig tilos.
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12. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2010. november 2-ig
köteles eltávolítani.
13. Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16,00 óráig lehet.
14. A jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16,00 óráig lehet bejelenteni a helyi
választási bizottságnál.
15. A jelölteknek, illetve a jelölő szervezeteknek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket
2010. szeptember 6-án 16,00 óráig meg kell semmisíteni. Az erről készült
jegyzőkönyvet 2010. szeptember 9-én 16,00 óráig kell átadni a helyi választási
bizottságnak.
16. Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották,
legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16,00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik
jelölést fogadja el.
17. Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást a helyi választási iroda
2010. október 3-án megsemmisíti.
18. A helyi választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján
2010. október 4-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt.
19. A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a helyi választási irodában 2010. október
6-án 16,00 óráig megtekinthető.
20. Azok a választópolgárok, akiknek lakcímkártyáján csak a település neve szerepel, az
1. számú szavazókör szavazóhelyiségében (Prügy, Kinizsi u. 2. Általános Iskola)
szavazhatnak.
21. A mozgásában gátolt választópolgár mozgóurnát írásban kérhet a HVI vezetőjétől,
illetve a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.
22. Az egyes szavazókörök vonatkozásában változás nem történt:
1. számú szavazókör – Általános Iskola Prügy, Kinizsi u. 2.
Azon választópolgárok számára kijelölt szavazókör, akiknek lakcímkártyája csak a
település nevét tartalmazza.

2. számú szavazókör – Művelődési Ház Prügy, Szabadság u. 14.
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II.

A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
VÁLASZTÁSA

1. A cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választását a prügyi székhelyű Helyi
Választási Bizottság 2010. október 3. napjára (vasárnap) tűzte ki.
2.

A szavazásra az e célra létrehozott, önálló szavazókörben kerül sor (helye: Prügy,
Kossuth u. 1. - Teleház), melyről a helyi választási iroda értesítőt küld.

3. A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki szerepel
az adott kisebbség választói jegyzékén.
4. A helyi választási bizottság megbízott tagjait a kisebbségi jelölő szervezetek
legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16,00 óráig jelenthetik be.
5. A választási kampány 2010. október 3-án 00,00 óráig tart.
6. Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00,00 órától 19,00 óráig tilos.
7. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték 2010. november 2-ig
köteles eltávolítani.
8. A jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16,00 óráig lehet bejelenteni az illetékes
választási bizottságnál.
9. Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján
2010. október 4-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt.
10. A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2010.
október 6-án 16,00 óráig megtekinthető.

Dr. Bazsó Áron sk.
Helyi Választási Iroda vezetője
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