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Tisztelt Választópolgárok!

Négyévenként egyszer van lehet ség arra, hogy – alkotmányos jogunkkal élve – közös
ügyeink vitelére helyi önkormányzati képvisel ket és polgármestereket válasszunk.
Hazánkban 2010. október 3-án kerül sor az általános önkormányzati választásokra.

A Budapest I. kerületben 10 egyéni választókerület és 20 szavazókör került kialakításra.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy több esetben el fordul, hogy nem a régi,
megszokott szavazókörben szavaznak majd, ezért kérem, hogy a választásról szóló értesít t
szíveskedjenek alaposan áttanulmányozni.

Szavazni csak az Ön lakóhelye szerint kijelölt, az Értesít n feltüntetett szavazókörben lehet.

A választópolgárok a nyilvántartásba (névjegyzékbe) történt felvételükr l, továbbá a szavazás
helyér l, idejér l a szavazással kapcsolatos egyéb tudnivalókról szóló értesít t (kopogtató
cédulát) az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 16-19-e között a postán keresztül kapják
meg.

A választáson választójoggal rendelkez  állampolgárok névjegyzékét 2010. augusztus 18-t l
augusztus 22-én 16 óráig közszemlére tesszük a Helyi Választási Irodán, kerületünkben az
Okmányirodán (1013 Attila út 12.).
A névjegyzékb l való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt szintén a közszemlére
tétel id tartama alatt lehet kifogást benyújtani a Helyi Választási Iroda vezet jéhez.

A módosított névjegyzék 2010. október 1-én 16 óráig tekinthet  meg a Helyi Választási
Irodán, kerületünkben az Okmányirodán (1013 Attila út 12.).

Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik,
választójogát, vagy a lakóhelyén, vagy – igazolással – bejelentett tartózkodási helyén
gyakorolhatja. Csak abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. június 16-
át megel en jelentette be, és a szavazás napjáig nem sz nik meg.

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16 óráig kérhet a
lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezet jét l (azaz az önkormányzat jegyz jét l). Ha
meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben
is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhelye
szerinti helyi választási irodába.

Igazolás faxon vagy e-mail útján nem kérhet  és nem adható ki!

Az igazolással a szavazás napját megel en a bejelentett tartózkodási helye szerinti
településen a helyi választási irodában vagy  a szavazás napján az igazoláson feltüntetett, a
tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló
bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.
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Az igazolás kiadásához a kérelmez :

nevét
személyi azonosítóját (személyi számát)
lakcímét,
annak a településnek a nevét köteles megadni, ahol a bejelentett tartózkodási helye
van, és
azt a címet kell megadnia, ahová az igazolást kéri.

Fontos tudni, hogy az igazolás kiadását követ en nincs lehet ség arra, hogy meggondolja
magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon!

Fontos azt is tudnia, hogy abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy
Magyarországon, de nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem
tudja gyakorolni.

Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat.

Azon választópolgárok részére a szavazás lehet sége, kiknek lakcíme csak a Budapest, I.
kerület megnevezést tartalmazza, a 3. számú szavazókör került kijelölésre. (Budavári

vel dési Ház - Budapest, Bem rkp. 6.)

A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnát írásban igényelhetnek. A kérelmet a
szavazás napjáig postai úton a Helyi Választási Iroda Vezet jéhez (Budapest, 1014
Kapisztrán tér 1.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Okmányirodáján (1013 Attila út
12.), illetve a szavazás napján az értesít n feltüntetett szavazókör szavazatszámláló
bizottságához kell benyújtani.

Jelölés és a választás rendszere

A f városban a választópolgár 4 szavazólapot kap, melyek az alábbi választásra, szavazásra
vonatkoznak:

a.) A f városi kerületi önkormányzati képvisel k választása

A kerületi önkormányzati képvisel ket a kerület választópolgárai vegyes választási
rendszerben választják meg.

Jelöltet ajánlani a sárga színnel kelölt ajánlószelvényen lehet. Képvisel jelölt az lehet, aki
az adott választókerületben lakóhellyel rendelkez  választópolgárainak legalább 1 % -a
jelöltnek ajánlott. (Kompenzációs listát nem kell ajánlani, azt az a jelöl  szervezet állíthat,
amely az egyéni választókerületek több mint a felében tudott egyéni jelöltet állítani.)

A  szavazáskor  Ön  kizárólag  egyéni  jelöltre  szavazhat.  Csak  egy  jelölt  választható.  A
mandátumok másik része a jelöl  szervezetek kompenzációs listáiról, a töredékszavazatok
arányában kerül kiosztásra.
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b.) A polgármester választása

Polgármester jelöltet ajánlani a fehér ajánlószelvényen lehet. Polgármesterjelölt az lehet,
akit a település – jelen esetben az I kerület - választópolgárainak 2%-a, de legalább 300
választópolgár ajánlott.

Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a kerület polgármestere, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.

c.) A f városi közgy lés tagjainak választása

A f városi közgy lés tagjait listán választjuk. Listát pártok és egyéb társadalmi
szervezetek állíthatnak.

Listát azok a pártok, társadalmi szervezetek állíthatnak, amelyek a f városi kerületek több
mint felében kompenzációs listát állítottak.

A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott szavazatok arányában
jutnak mandátumhoz, de csak abban az esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat
5%-át megszerezték.

d.) A f polgármester választása

polgármester – jelöltet ajánlania zöld színnel jelölt ajánlószelvényen lehet.
polgármester – jelölt az lehet, akit a f város választópolgárainak legalább 2%-a

ajánlott.

Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a f polgármester, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.

Az ajánlásról

A választáson független jelöltek és – a választási bizottsághoz benyújtott és nyilvántartásba
vett – jelöl  szervezetek által állított jelöltek indulhatnak.

Az a választópolgár ajánlhat, akinek lakóhelye az egyéni választókerületben van.
Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet. Ajánlást kizárólag a helyi választási iroda által a
választópolgároknak megküldött hivatalos ajánlószelvényen lehet gy jteni, azok másolása –
még a kitöltést megel en is - tilos.

A jelöltet legkés bb 2010. szeptember 3 –án 16 óráig lehet bejelenteni az illetékes
választási bizottságnál.

Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlószelvény kitöltésének szabályai:

Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakcímét,
személyazonosítóját (személyi számát), az ajánlott személy családi és utónevét, a jelöl
szervezet nevét, illetve független jelölt esetén a független jelölés tényét. Amennyiben két
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vagy több szervezet közös jelöltet kíván állítani, az ajánlószelvényen valamennyi érintett
szervezet nevét fel kell tüntetni.  Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak saját kez leg
alá kell írnia.

Nem gy jthet  ajánlószelvény:

munkahelyen,
munkaid ben, vagy munkaviszonyból, illet leg munkavégzésre irányuló más
jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lev
személyt l a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
tömegközlekedési eszközön,
állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak el nyt adni vagy ígérni, valamint az
ajánlásért el nyt kérni, illet leg el nyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos!

Érvénytelen az, az ajánlás, amelyet:

nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
az ajánlási szabályok megsértésével gy jtöttek.

Érvénytelen akkor is az ajánlás, ha az ajánló választópolgár a hivatalos ajánlószelvényre
nem vezette rá hiánytalanul mindazokat az adatokat, amelyeket az „ajánlószelvény
kitöltésének szabályai” címszó alatt kerültek felsorolásra.

Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki
több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

Az ajánlószelvényekr l, illet leg az azokon feltüntetett adatokról másolatot készíteni
szigorúan tilos.

Ha a jelöl szervezet, illet leg a független jelölt nem adja le az összes, általa gy jtött
ajánlószelvényt, akkor a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6-án 16 óráig
meg kell semmisítenie, e tényr l jegyz könyvet kell készíteni, és a jegyz könyvet 2010.
szeptember 9-én 16 óráig át kell adnia a helyi választási bizottságnak.

A kompenzációs listát, valamint az azon szerepl  jelölteket legkés bb 2010. szeptember 6-án
16 óráig lehet bejelenteni.

Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották, legkés bb
2010. szeptember 7-én 16 óráig kell nyilatkoznia, arról, hogy melyik jelölést fogadja el.

Az egyéni választókerületi jelöltet állító pártok, valamint a független jelöltek a helyi
választási bizottságba, a területi listát állító pártok a területi választási bizottságba, az
országos listát állító pártok az Országos Választási Bizottságba jogosultak egy-egy tagot
megbízni. A felsoroltak a szavazatszámláló bizottságokba is megbízhatnak egy-egy tagot.

A megbízott tagot a jelölt joger s nyilvántartásba vételét követ en, de legkés bb 2010.
szeptember 17-én 16 óráig lehet bejelenteni a választási bizottság elnökénél, a
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szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási iroda vezet jénél, kerületünkben az
Okmányirodán (1013 Attila út 12.).

A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt vagy meghatalmazottja,
illet leg a párt bíróság által bejegyzett képvisel je vagy az általa adott írásbeli
meghatalmazással rendelkez  meghatalmazott jogosult, de a meghatalmazással rendelkez
képvisel  további meghatalmazást adhat.

A közös listát állító pártok közösen bízhatnak meg tagot a választási bizottságokba.

A független jelölt, illet leg a párt által megbízott választási bizottsági tag jogai és
kötelezettségei megegyeznek a választott tagokéval. Így a megbízott tag nemcsak
figyelemmel kíséri a választási bizottság munkáját, hanem tevékenyen részt is vesz benne, a
bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerheti. A tevékenysége során
tudomására jutott személyes adatokat azonban sem az t megbízó párt vagy független jelölt
részére, sem bárki másnak nem adhatja ki!

Kampány

A Közigazgatási és elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a névjegyzékben
szerepl  választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek,
jelöl szervezeteknek kérésükre, díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett 2010.
szeptember 13-át követ en adja át.

A választási kampány 2010. október 3-án 0 óráig tart.

Kampányt folytatni 2010. október 3-án 0 órától 19 óráig tilos.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2010. november 2-ig
köteles eltávolítani.

Tisztelt választópolgárok!

Az önkormányzati választásokkal egy napon kell megtartani a települési kisebbségi
választásokat. A kisebbségi választást kerületünkben a Helyi Választási Bizottság kit zte,
melyr l külön közlemény kibocsátásával tájékoztatom Önöket.

A kisebbségi választáson azok a választópolgárok vehetnek részt, akik 2010. július 15-ig
kérték felvételüket a kisebbségi választói jegyzékbe.

A kerületi kisebbségi önkormányzat képvisel jelöltjeit nem a választópolgárok ajánlják,
hanem kisebbségi szervezetek állíthatják. A választáson független jelölt nem indulhat. Az
lehet jelölt, aki az adott kisebbség választói jegyzékén szerepel.

A jelöltet 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet bejelenteni a helyi választási bizottságnál.

A kerületi kisebbségi önkormányzat képvisel -testületébe megválasztható képvisel k száma 4
. Ennél kevesebb jelölt esetén a választás nem tartható meg.
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A kisebbségi választói jegyzékben szerepl  választópolgárok önálló szavazókörben adhatják
le szavazataikat a jelöltekre. A szavazólapok kisebbségenként külön-külön készülnek, és a
választópolgár csak annak a kisebbségnek a szavazólapját kapja kézhez, amely kisebbség
választói jegyzékén szerepel.

Legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni. Az a 4 jelölt lesz képvisel , aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.

Kerületünkben a kisebbségi szavazás helye: Batthyány Általános Iskola, 1015 Budapest,
Batthyány utca 8.

A Helyi Választási Iroda vezet je:
dr. Deák Ferenc , jegyz
Cím: 1014 Kapisztrán tér 1. telefonszám: 458-3015, telefax: 458-3001

A választások el készítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési tájékoztatás,
felvilágosítás kérhet  a 489-4441 telefonszámon, a Helyi Választási Iroda helyettes -
vezet jét l: Fekete Sándornétól, illetve személyesen a 1013 Attila út 12. szám alatt m köd
okmányirodán.

Választási Információs Szolgálat: Vígh Katalin
Cím: 1014 Kapisztrán tér 1. telefonszám: 458-3015

Névjegyzékkel kapcsolatos információk (igazolás, okmányokkal kapcsolatos tájékoztatók):
Gorzás Renáta
Cím: 1013 Attila út 12. telefonszám: 489-4443 telefax: 489-4444

        dr. Deák Ferenc
a Helyi Választási Iroda

  vezet je


