
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010 

 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

A Magyar Köztársaság Elnöke a 204//2010. (VII. 16.) KE határozatával a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választásának napját 

2010. október 3-ára (vasárnapra) 

tűzte ki. 

 

 

1/ VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA 

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést az 

ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 16-19. között kapják meg. 

A közszemlére tett névjegyzék augusztus 18-tól 22-ig tekinthető meg a Polgármesteri 

Hivatalban hivatali munkaidőben (cím: 3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos út 81., 

telefonszám: 36/491-933) 

Ezen időszak alatt lehet kifogást benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve 

névjegyzékbe felvétel miatt a választási iroda vezetőjéhez. 

 

Az a választópolgár, aki lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. 

napig tartózkodási helyet is létesített, bejelentett tartózkodási helyén igazolással szavazhat. 

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. október 1-jén 16 óráig 

lehet kérni. Ajánlott levélben igazolást úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010. 

szeptember 28-án 16 óráig a Polgármesteri Hivatalba megérkezzen. 

 

 

2/ JELÖLÉS 

 

Mezőtárkány község választópolgárainak száma a névjegyzék elkésztésének idején 1 277 

fő. 

 

A településen a választópolgár csak egy egyéni választókerületi jelöltet, egy polgármester-

jelöltet ajánlhat. 

- Egyéni választókerületi képviselőjelölt az lesz, akit az a település választópolgárainak 

legalább 1 %-a ( 13 fő) ajánlott. 

- Polgármesterjelölt az a személy lehet, akit a település választópolgárainak 3 %-a jelöltnek 

ajánlott (39 fő). 

 

Mezőtárkány községi Önkormányzat képviselő-testületébe választható tagok száma A 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

4. § c) pontja alapján hat fő. 

 

Jelöltet az ajánlószelvénynek a jelölt, illetőleg a jelölő szervezet képviselője részére történő 

átadásával lehet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16 óráig. Az ajánlószelvényre az ajánló 

választópolgár rávezeti családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, az ajánlott 

személy családi és utónevét, a jelölő szervezet nevét, illetőleg a független jelölés tényét. 

Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.  
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3/ SZAVAZÁS 

Szavazni október 3-án 06 órától 19 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár 

lakóhelye szerinti szavazókörben lehet. A szavazókör száma és címe a névjegyzékbe 

történő felvételről szóló értesítőn szerepel. 

 

A Helyi Választási Bizottság címe: 3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos út 81. 

(Polgármesteri Hivatal) 

 

 Tagjai: Forgács György elnök 

  Balogh Ferencné tag 

  Bársony József tag 

  Baross Zsuzsanna póttag 

 

A szavazókörök címe: 

1. számú szavazókör: 3375 Mezőtárkány, Rákóczi Ferenc út 19. (Művelődési ház) 

A bizottság tagjai:  

 Szabóné Méhi Szilvia elnök 

 Takács Istvánné tag 

 Ragó Zsigmond tag 

 Gyurkó Istvánné póttag 

 Vass László póttag 

 

2. számú szavazókör: 3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos út 54-56. (Általános Iskola) 

A bizottság tagjai:  

 Halász Lajosné elnök 

 Kissné Méhi Mónika tag 

 Jacsó Gabriella tag 

 Erdősi Gyuláné póttag 

 Deák József póttag 

 

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – 

a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. A mozgóurnát a 

választópolgár írásban kérhet, a szavazás napját megelőzően a választási iroda vezetőjétől, 

a választás napján a szavazatszámláló bizottságtól. 

 

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet: 

- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy 

- lakcímigazolványt ÉS - személyazonosító igazolvány vagy 

 - útlevél vagy 

- 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély. 

 

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két szavazófülke áll a 

választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó 

tartózkodhat a fülkében. Ha a választópolgár nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, 

vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor más választópolgár, ennek 

hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának segítségét igénybe veheti. 

 

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre, egy 

kerületi polgármesterjelöltre, egy főpolgármester-jelöltre, a fővárosi listán egy listára lehet 
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a lista, illetve a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző 

vonallal (+ vagy X).  

 

 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

Az önkormányzati választásokkal egy napon kell megtartani a települési kisebbségi 

választásokat. A választást az egyes kisebbségek tekintetében a Helyi Választási Bizottságnak 

legkésőbb augusztus 9-ig kell kitűzni, amit 2010. augusztus 4-én megtartott ülésén 

1/2010.(VIII.4.) sz. határozatával 2010. október 3. napjára kitűzött. 

 

A kisebbségi választás szavazókörének a címe: 

 

 3375 Mezőtárkány, Mező Imre út 4. (Szolgáltatóház) 

A bizottság tagjai:  

 Besenyi Béláné tag 

 Kiss Jánosné tag 

Tóth Ferencné tag 

 Toldi Lászlóné póttag 

 Jakab Lajosné póttag 

 Halász Péter póttag 

 

A Választási Iroda a Polgármesteri Hivatalban (3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos út 81.) 

működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, 

informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 36/491-933 telefonszámon, illetve 

személyesen minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt. 

 

A Választási Iroda az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos 

kérdéseket, észrevételeket jegyzo@mezotarkany.hu e-mail címen is fogadja. 

 

 

Mezőtárkány, 2010. augusztus 10. 

 

 

 

 dr. Tanárki-Fülöp István 

 HVI vezető 


