A GÖNYŐI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS
SZOLGÁLATÁNAK KÖZLEMÉNYE
a 2010. október 3. napjára kitőzött általános önkormányzati választással
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról
- Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet.
- Szavazni a következı ÉRVÉNYES igazolvány(ok) bemutatása után lehet:
- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
- lakcímigazolvány ÉS - személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- 2001. január l-jét követıen kiállított vezetıi engedély
- A választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legkésıbb a
választás kitőzését megelızı 30. napig (2010. június 16-ig) tartózkodási helyet
is létesített – bejelentett tartózkodási helyén szavazhat.
- A Gönyői Választási Iroda a névjegyzékbe történı felvételrıl szóló
értesítıt az ajánlószelvényekkel együtt 2010. augusztus 16. és augusztus 19.
között kézbesíti a választópolgároknak.
- A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig lehet megtekinteni a
Gönyői Választási Irodában (9071 Gönyő, Kossuth L. u. 67.).
- A névjegyzékbıl való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010.
augusztus 18-tól augusztus 22-én 16,00 óráig lehet kifogást benyújtani a Gönyői
Választási Irodához.
- A közszemlére tett névjegyzék másolatát a Helyi Választási Iroda Vezetıje a jelölt,
jelölı szervezet kérésére 2010. szeptember 13-át követıen adja át.
- Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésıbb 2010. október 1-jén
16,00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésıbb 2010.
szeptember 28-án megérkezzen a Gönyői Választási Irodához. Igazolást legkésıbb
2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kiadni.
- A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16,00 óráig tekinthetı meg a Gönyői
Választási Irodában.
- A választási bizottságok megbízott (delegált) tagjait a jogerıs jelöltállítást
követıen legkésıbb 2010. szeptember 17-én 16,00 óráig lehet bejelenteni.
- A választási kampány 2010. október 3-án 00,00 óráig tart. Kampányt folytatni 2010.
október 3-án 00,00 órától 19,00 óráig tilos.
- Egyéni listás képviselıjelölt az lesz, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1 %-a ajánlott. Gönyő község választópolgárainak
száma a névjegyzék készítésekor 2.515 fı, így a jelölt nyilvántartásba vételéhez
legalább 26 db szabályosan kitöltött és aláírt ajánlószelvény szükséges.

- Polgármesterjelölt az a személy lehet, akit a település választópolgárainak 3 %-a,
Gönyő községben tehát legalább 76 fı jelöltnek ajánlott.
- Jelöltet az ajánlószelvénynek a jelölt, illetıleg a jelölı szervezet képviselıje részére
történı átadásával lehet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16 óráig, abban a
választókerületben, ahol a választópolgár lakóhelye van. Az ajánlószelvényre az
ajánló választópolgár 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 választópolgár saját kezőleg aláírja.
- Független jelölt kivételével jelöltet csak a választási bizottság által nyilvántartásba
vett jelölı szervezet állíthat. Azt a jelölı szervezetet, amely jelöltet kíván állítani, a
társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából 2010. július 16. napját követıen
kiállított kivonat csatolásával a P jelő formanyomtatványon kell bejelenteni. A
formanyomtatványhoz – amennyiben kérik annak feltüntetését a szavazólapon –
mellékelni kell a jelölı szervezet emblémáját szürkeárnyalatos, legalább 300 dpi
felbontású JPEG vagy TIF kiterjesztéső elektronikus formátumban is.
- Egyéni listás és polgármesterjelöltet - az ajánlószelvények és az E jelő
formanyomtatvány átadásával - legkésıbb 2010. szeptember 3-án 16,00 óráig
lehet bejelenteni a Gönyői Választási Bizottságnál (9071 Gönyő, Kossuth L. u. 67.).
A jelöltbejelentés határnapja jogvesztı. A Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba
vételérıl a bejelentést követı 2 napon belül határozattal dönt.
- A jelöltnek, illetıleg jelölı szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2010.
szeptember 6-án 16.00 óráig meg kell semmisítenie. Az errıl készült jegyzıkönyvet
2010. szeptember 9-én 16.00 óráig át kell adni a Gönyői Választási Bizottságnak.
- A jelöltek, illetıleg jelölı szervezetek által benyújtott kitöltött ajánlószelvényeket,
valamint a technikai nyilvántartást a Helyi Választási Iroda 2010. október 3-án
megsemmisíti.
- A polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják, az a jelölt lesz
polgármester, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja. Ha két vagy több
polgármesterjelölt egyenlı számú legtöbb szavazatot kap, idıközi választást kell
kitőzni.
- Egyéni listán képviselık azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselık
száma szerint (Gönyő településen 6 fı) a legtöbb érvényes szavazatot kapják.
Szavazategyenlıség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy ki szerez
mandátumot. A helyi választási bizottság jogosult a sorsolás lebonyolítására
- Választási plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2010.
november 2-ig köteles eltávolítani.
G ö n y ő, 2010. augusztus 6.
Dr. Szabó József s.k.,
a Helyi Választási Iroda vezetıje

