TÁJÉKOZTATÓ
A polgármester és helyi önkormányzati képviselők valamint a települési
kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. október 3. napjára kitűzött
választásáról
Polgármester és önkormányzati képviselő választás
Báta községben az általános helyi választás során a közvetlenül megválasztható települési
képviselők száma: 6 fő
Képviselőjelölt az lehet, akit a választópolgárok (1463 fő) legalább 1%-a, azaz 15 fő
választópolgár jelöltnek ajánl.
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb
érvényes szavazatot kapják.(Szavazategyenlőség esetén sorsolás dönt a mandátumszerzésről).
Polgármesterjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 3 százaléka, azaz
44 fő választópolgár jelöltnek ajánl.
Polgármester az a jelölt lesz, aki – közvetlen a választás során – a legtöbb érvényes szavazatot
kapja.
Kisebbségi önkormányzati képviselő-választás
Báta községben a cigány kisebbségi választói jegyzékbe összesen 38 választópolgárt vett
nyilvántartásba a HVI, melynek alapján a Báta község Helyi Választási Bizottsága 2010.
augusztus 5. napján tartott ülésén a cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választását
2010. október 3. napjára kitűzte.
A kisebbségi választást a külön e célra kialakított szavazókörben kell megtartani, önálló
kisebbségi szavazatszámláló bizottság közreműködésével.
A választás során Báta település egy választókerületet alkot.
A kisebbségi szavazókör címe: Általános Iskola Báta, Fő utca 174.
A megválasztható helyi kisebbségi képviselők száma: 4
Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról szóló törvény szerinti, közhasznú vagy nem
közhasznú – társadalmi szervezet állíthat, amelynek a választás évét megelőző legalább 3 éve
alapszabályban rögzített célja az adott kisebbség képviselete. Független jelöltek indulására a
törvény nem biztosít lehetőséget.
Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói jegyzéken szereplő választópolgár lehet.
A kisebbségi választást akkor lehet megtartani, ha legalább 4 jelölt van.
Képviselő az a 4 jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén
sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik
szerez mandátumot. Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot sem kapott, nem lehet képviselő.
Báta, 2010. augusztus 10.
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