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Tisztelt Képviselı-testület!

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek,
általános választását 2010. október 3. napjára /vasárnap/ tőzte ki.
A választás zökkenımentes lebonyolítása jelentıs erıpróbát igényel a hivataltól is, különös tekintettel arra,
hogy jelentısen módosultak a választással összefüggı anyagi és eljárásjogi rendelkezések.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választása során irányadó jogszabályok:
o
o
o

o

o

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény;
a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény /a
továbbiakban: Övjt./;
a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitőzött választása,
valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választása eljárási határidıinek és
határnapjainak megállapításáról szóló 4/2010. (VII.16.) KIM rendelet;
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselık és
polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselık választásán történı
végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet;
a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati
képviselık választása költségeinek normatíváiról, tételeirıl, elszámolási és belsı ellenırzési
rendjérıl szóló 7/2010. (VII.21.) KIM rendelet

Jelen elıterjesztésben kizárólag a választással kapcsolatos lényegesebb rendelkezésekre térek ki, és ezen
belül is a változó, módosuló szabályokat ismertetem.

Névjegyzék
A névjegyzékbe történı felvételrıl szóló értesítıt 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kell
megküldeni a választópolgároknak az ajánlószelvénnyel együtt.
A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig közszemlére kell tenni. A névjegyzékbıl való
kihagyás, illetıleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én
16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a helyi választási iroda vezetıjéhez, aki a kifogásról legkésıbb a
beérkezését követı napon dönt.
Amennyiben a helyi választási iroda vezetıje a kifogásnak nem ad helyt, a kifogást legkésıbb a beérkezését
követı napon megküldi a helyi bíróságnak.

Igazolással szavazás
Az Övjt. is lehetıvé teszi a Magyarország területén belül, de az igazolással szavazás lehetıségét, de ezen
lehetıség szőkebb, mint az országgyőlési szavazáson.
Az a választópolgár, – aki a választás kitőzését /2010. július 16./ megelızı 30. napig /2010. június 16./
tartózkodási helyet létesített – a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetıjétıl igazolást
kérhet, és az igazolással bejelentett tartózkodási helyén szavazhat.
Igazolást kérni legkésıbb 2010. október 1-én 16,00 óráig lehet. Igazolás levélben is kérhetı úgy, hogy az
ajánlott levél legkésıbb 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a helyi választási irodába. Igazolás faxon
és e-mailben továbbra sem kérhetı.
A bizottságok ellenırzik a tartózkodási hely érvényességét, és amennyiben a választópolgár tartózkodási
helye az igazolás kiadását követıen megszőnik, a szavazását visszautasítják.

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására, mőködésére vonatkozó
elıírásokat a zárt ülésre készített elıterjesztés tartalmazza.
A választási bizottságok megbízott tagjait legkésıbb 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.

A Helyi Választási Iroda –, mint a választások elıkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a
választópolgárok, a jelöltek és a jelölı szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, választási adatkezeléssel,
a technikai feltételek megteremtésével, a törvényes feltételek meglétének és a szakmai szabályok
betartásának ellenırzésével összefüggı feladatot ellátó állami szerv – tagjainak megbízása megtörtént, az
Iroda összetételben egy változás történt, a nyugdíjba vonuló Nagy Kálmánné helyett Bernáth Ildikó segíti a
választások zökkenımentes lebonyolítását.

Választási kampány a választás kitőzésétıl a szavazás napjának kezdetéig tart. Módosult, rövidült a
kampánycsend idıszaka, jelen választás során kizárólag a választás napján 0 órától 19 óráig tilos választási
kampányt folytatni.

A választási győlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a győlés szervezıjének kell gondoskodnia. A
választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölı szervezetek
számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést.
Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampányt folytatni,
választási győlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más
közösségi célú épület nem áll rendelkezésre.
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Jelölés
Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet. Az ajánlószelvényt az értesítıkkel együtt kell eljuttatni a
választópolgároknak.
Az ajánlószelvényekrıl másolatot készíteni tilos. Nem tekinthetı másolatnak a jelölés érvényességének
megállapítása céljából vezetett technikai nyilvántartás. A jelölésnek az ajánló személyre vonatkozó adatai
nem nyilvánosak.
Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, akinek lakóhelye a választókerületben van. Jelöltet legkésıbb 2010.
szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál. Az ajánlás nem vonható
vissza.
Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját,
az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölı szervezet nevét, illetıleg a független jelölés tényét. Az
ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak saját kezőleg kell aláírnia.
Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol győjthetı, de nem győjthetı ajánlószelvény:
a)
munkahelyen munkaidıben vagy munkaviszonyból, illetıleg munkavégzésre irányuló más
jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben;,
b)
a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levı személytıl a
szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben;,
c)
tömegközlekedési eszközön;,
d)
állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak elınyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért elınyt
kérni, illetıleg elınyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le, illetve az ajánlási szabályok
megsértésével győjtöttek.
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több jelöltet is
ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a jelölt családi és utónevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint
nyilatkozatát arról, hogy
a) választójoga van;,
b) a jelölést elfogadja;,
c) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselıi vagy a polgármesteri megbízatással,
illetıleg megválasztása esetén arról lemond.
Az ajánlásokat az illetékes választási bizottságnak ellenıriznie kell.
Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották, akkor legkésıbb a
választást megelızı 26. napig nyilatkoznia kell arról, hogy melyik jelölést fogadja el.
A jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése elıtt a jelölésrıl írásban lemondott, választójogát elvesztette,
vagy meghalt. A kiesett jelölt nevét a jelöltek nyilvántartásából, illetıleg a szavazólapokról törölni kell.

A jogszabályoknak a szavazásra vonatkozó rendelkezései nem változtak, de továbbra is rendkívül fontos
elıírás, hogy a bizottságnak – a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolvány alapján
– kell megállapítania a szavazni kívánó személy személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a
névjegyzékben.
A bizottságnak vissza kell utasítania azt a választópolgárt, aki
a)
nem tudja személyazonosságát és lakcímét megfelelıen igazolni;,
b)
nem szerepel a névjegyzékben és nem rendelkezik igazolással, vagy rendelkezik igazolással, de nem
az igazolással szavazásra kijelölt szavazatszámláló bizottságtól kéri névjegyzékbe vételét.
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Nem változtak a jogorvoslatokra vonatkozó szabályok, a választások során továbbra is három jogorvoslat
létezik: a választásra irányadó jogszabály, illetıleg a választás és a választási eljárás alapelveinek
megsértése esetén benyújtható kifogás, a választási bizottság elsıfokú határozata elleni fellebbezés,
valamint a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá az Országos Választási Bizottság határozata
ellen benyújtható bírósági felülvizsgálat iránti kérelem.
DE jelentısen, az eddigi három napról kettıre csökkent a jogorvoslat benyújtására, illetve a jogorvoslat
elbírálására rendelkezésre álló határidı.

A helyi választási iroda vezetıje a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek általános választása
évének január 1-jei lakosságszáma alapján február 15-ig meghatározza és a helyben szokásos módon
közzéteszi a települési önkormányzat képviselı-testülete megválasztható tagjainak számát.
Ezen rendelkezésnek az Övjt. hatályba lépését követıen lett különös jelentısége, mely jelentısen
csökkentette a képviselı-testületek létszámát, így elıfordult, hogy a nagyobb lélekszámú településeken
jelentısen módosultak az egyes választókerületek.
A 2010. évi L. törvény 4. § b./ pontja alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás
választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselık száma 1000 lakosig 4 fı.
Egyéni listás képviselıjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott.
Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%a jelöltnek ajánlott.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választása során nincs érvényességi küszöb.
A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják, polgármester az a jelölt lesz, aki a
legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Az egyéni listán képviselık azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselık száma szerint a
legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlıség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az
egyenlı számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás
mandátum kiosztható.
Amennyiben az egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és
helyébe a következı legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
Ha az egyéni listán kevesebb jelölt indul, mint a megválasztható képviselık száma, vagy nem volt
polgármester-jelölt, a választást nem lehet megtartani, és idıközi választást kell kitőzni.
Amennyiben két vagy több polgármesterjelölt egyenlı számú legtöbb szavazatot kapott, idıközi választást
kell kitőzni.
Amennyiben az egyéni listás választáson az e törvényben meghatározottnál kevesebb képviselıt
választanak meg, a be nem töltött képviselıi helyekre idıközi választást kell kitőzni.

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztésben foglaltakat vitassa meg, és a helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek 2010. október 3-ai választásáról szóló tájékoztatót
szíveskedjen elfogadni.

A szavazás módja: nyílt szavazás, a tájékoztató elfogadásához – figyelemmel a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 15. § (1) bekezdésére – a Képviselı-testület egyszerő többségő /a jelen lévı
képviselık több mint felének/ szavazata szükséges.

Velem, 2010. augusztus 3.

/: Dr. Görög István sk. :/
körjegyzı
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