
Tájékoztató 
 

 
A Köztársasági Elnök Úr 204/2010.(VII.16.) KE határozatával 2010. október 3-ára tőzte ki a 
helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek általános választásának idıpontját. 
 
A választások lebonyolítása érdekében az 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a 
Helyi Választási Bizottság tagjait és szükséges számban póttagokat a Kenderes Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete 151/2010.(VII.28.) Kt. számú határozatával 
megválasztotta a Helyi Választási Iroda vezetıjének indítványára. 
 
Helyi Választási Bizottság: 
 
Tagjai:  Király Barna Kenderes, Ady E. út 1. 
  Hetrovicz Kálmánné Kenderes, Somogyi B. út 13/a. 
  Kiss Ádámné Bánhalma, Ságvári E. út 76. 
 
Póttagjai: Bíró Károlyné Kenderes, Vasút út 72. 
  Peszeki Petra Kenderes, Bacsó B. út 1. 
 
A települési kisebbségi önkormányzati képviselık választását négyévenként, a helyi 
önkormányzati képviselık és polgármesterek általános választásának napján kell megtartani. 
A települési kisebbségi önkormányzati képviselık választását a szavazást megelızı 55. napig 
a Helyi Választási Bizottság tőzi ki, amennyiben a településen a kisebbségi választói 
jegyzékben szereplı kisebbségi választópolgárok száma a választás kitőzésének napján eléri a 
30-at. 
Településünkön 2010. július 15-éig a cigány kisebbségi választói jegyzékbe felvett polgárok 
száma 152 fı. 
 
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitőzött 
választáshoz a névjegyzékbe történı felvételrıl szóló értesítıt az ajánlószelvénnyel együtt 
2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kell megküldeni a választópolgároknak. A 
névjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig kerül közszemlére a Polgármesteri 
Hivatalban. A névjegyzékbıl történı kihagyás, illetıleg törlés vagy a névjegyzékbe való 
felvétel miatt 2010. augusztus 18-tıl augusztus 22-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani. 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 102. § (1) bekezdése alapján a Helyi 
Választási Iroda vezetıje a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek általános 
választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján meghatározza és a helyben szokásos 
módon közzéteszi a települési önkormányzat képviselı-testülete megválasztható tagjainak 
számát.  A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 4. § c) pontja alapján a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás 
választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselık száma 5000 
lakosig 6 fı. 
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal tájékoztatása szerint 
Kenderes város lakosságszáma 2010. január 1-jén 4970 fı volt, így a megválasztható 
képviselı-testület tagjainak száma 6 fı. 
 
Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet. 
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A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
9. §-a alapján: 
 
„ (1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselıjelölt az, akit az adott 

választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 
(2) A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölı szervezet, amely a 

választókerület választópolgárai 1%-ának ajánlását összegyőjtötte. 
(3) Polgármesterjelölt az, akit 

a) a 10000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 
3%-a, 

b) a 10000 lakost meghaladó, de 100000 vagy annál kevesebb lakosú település 
választópolgárainak 2%-a, de legalább 300 választópolgár, 

c) a 100000-nél több lakosú település esetén a választópolgárok 1%-a, de 
legalább 2000 választópolgár jelöltnek ajánlott.” 

 
A jelöltet legkésıbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenti a Helyi Választási 
Bizottságnál. 
 
 
        Pádár Lászlóné 

     Helyi Választási Iroda Vezetıje 
 
 
 
 
 
 
 

 


