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Tájékoztató
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 25-én tartandó ülésére
A 2014. október 12-én sorra kerülő helyi önkormányzati képviselő és polgármester
választásra történő felkészülésről

Tisztelt Képviselő-testület!
A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) már az év elején megkezdte a felkészülést a
választásokra. 2014. februárjában határozatban kellett megállapítania a HVI vezetőjének a
képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát, amely a jogszabály alapján 6 fő. A nyár
folyamán lezajlott a körzetesítés, a választópolgárok nyilvántartásának aktualizálása. A
konkrét feladatok a választás napjának kitűzése után jelentek meg. Határozatban kellett
megállapítani az egyéni listás és a polgármester jelölt állításához szükséges minimális
ajánlások számát, amely augusztus 18-án megtörtént és kifüggesztésre is került a
Polgármesteri Hivatalban. Ezt követően lehetett törvényesen jelöltet ajánlani. Szeptember 8-ig
2 polgármester jelölt és 14 képviselő jelölt regisztrálta magát. Valamennyien átvették a HVItől az igényelt ajánlóíveket. Valamennyiüknek sikerült összegyűjteni a szükséges számú
ajánlást, így megfelelő ellenőrzést követően a Helyi Választási Bizottság (továbbiakban:
HVB) őket nyilvántartásba vette, majd erről külön határozatot is hozott valamennyiük
esetében.
Mivel a 2011. évi népszámlálás során a településen nem vallotta magát senki nemzetiségnek,
így településünk nem került be a nemzetiségi választásra kijelölt települések közé. Augusztus
hónapban egy személy kérte a regisztrációját roma kisebbségként, de mivel az adatai alapján
nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, elutasításra került. Mindez azt jelenti, hogy
Szajolban nem kerül sor nemzetiségi választásra, és nem lesz lehetőség sem a megyei, sem az
országos nemzetiségi listákra szavazatot leadni.
2014. augusztus 28-án a Képviselő-testület megválasztotta a HVB tagjait és póttagjait, akik
letették az esküt és nyilatkoztak az összeférhetetlenség kérdésében is. 2014. szeptember 8-án
sorsolta ki a HVB, hogy a polgármester és képviselő jelöltek milyen sorrendbe kerüljenek fel
a szavazólapra. Szeptember 15-én a HVB jóváhagyta a szavazólapok adattartalmát, így az
hivatalossá vált.
2014. szeptember 26-ig van lehetőség a Helyi Választási Bizottságba és a Szavazatszámláló
Bizottságokba történő delegálásokra, melyet a jelöltek és a jelölő szervezetek tehetnek meg.
Előzetes tervek szerint 2014. október 2-án kerül sor egy választási tájékoztató értekezletre,
ahol egyrészt a delegáltak leteszik az esküt, másrészről a HVI vezetőjeként adok rövid
tájékoztatást a legfontosabb választási tudnivalókról és teendőkről. Október első hetében kerül
sor a nem sajtó nyilvános, majd a sajtó nyilvános főpróbára, amelynek segítségével le lehet
tesztelni és bemutatni a választási rendszer működését.

2

A névjegyzékek és a szavazólapok, valamint az egyéb választási kellékek szavazatszámláló
bizottságok részére történő átadására 2014. október 11-én kerül sor.
A Szavazatszámláló Bizottságok megbízatásukat az idei országgyűlési választást megelőzően
kapták, amely a következő országgyűlési választásig tart, így azok összetétele változatlan. A
szavazókörök elhelyezkedése szintén megegyezik a korábbi választások helyszíneivel.
A HVB és a HVI döntéseivel kapcsolatosan semmilyen jogorvoslat, bejelentés, panasz nem
érkezett, így elmondhatjuk, hogy törvényesen végezték és végzik a munkájukat.
A HVI folyamatosan kapcsolatot tart a területi választási szervekkel és a választási ügyviteli
rendszeren keresztül elektronikusan is végzi a választáshoz kapcsolódó feladatokat.
A választás eredményéről a HVB fogja tájékoztatni a hivatalosan a Képviselő-testületet.

Szajol, 2014. szeptember 18.

Dr. Bartók László jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője

