HIRDETMÉNY

Értesítem Nógrád község választópolgárait, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke az
önkormányzati képviselık és polgármesterek általános választását 2010. október 3-ra
(vasárnapra) tőzte ki.
A szavazás reggel 6 órától 19 óráig tart.
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrıl 2010. augusztus 19-ig kapnak
értesítést.
A névjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig tekinthetı meg a Polgármesteri
Hivatalban. A névjegyzékbıl való kihagyás, illetıleg törlés vagy névjegyzékbe való
felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani.
Nógrád községben 6 képviselı választható.
A választópolgár ajánlási jogával ajánlószelvényének átadásával élhet. (egy önkormányzati
képviselıjelöltet, egy polgármester jelöltet és egy megyei közgyőlési listát ajánlhat).
A jelöltnek legkésıbb 2010. szeptember 03-án 16 óráig kell leadnia a szükséges
ajánlószelvényeket és kitölteni a megfelelı nyomtatványt a Helyi Választási Bizottságnál
(2642 Nógrád, Hunyadi u. 18).
Nógrád községben a képviselıjelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma: 13 db.
Polgármester jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma: 39 db.
Az ajánlószelvények győjtésének megkezdését megelızıen a jelölı szervezetnek, illetıleg a
független jelöltnek be kell jelentkeznie az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi
nyilvántartásba. (további információ az adatvédelmi biztos honlapján: www.abiweb.obh.hu)
A jogszabály értelmében a választópolgároktól átvett, tehát összegyőjtött, de le nem adott
ajánlószelvényeket 2010.szeptember 6-án 16.00 óráig meg kell semmisíteni és az errıl szóló
jegyzıkönyvet 2010. szeptember 9-én 16.00 óráig le kell adni a körjegyzıségen.
Minden jelöltnek joga van egy személyt delegálni a választási bizottságokba. A választási
bizottságok megbízott tagjait jelöltet állító jelölı szervezet, illetıleg független jelölt
legkésıbb 2010. szeptember 17-én 16 óráig jelentheti be (írásban, név, lakcím, személyi szám
és a bizottság feltüntetésével)
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. Az a választópolgár, aki 2010. június
16-át megelızıen tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat.
Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen, vagy meghatalmazott útján
2010. október 1-jén 16 óráig kérhet a lakóhelye szerint illetékes jegyzıtıl.
Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban mőködı választási irodához lehet
fordulni. (2642 Nógrád, Hunyadi u. 18. 35/362-210), illetve a www.valasztas.hu oldalon
további részletes információk, letölthetı nyomtatványok találhatók.
Nógrád, 2010. augusztus 12.
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