TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ,
POLGÁRMESTER ÉS NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSRÓL

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját, amely napon a hatályos
jogszabályok értelmében 5 évre megválasztják Sopronhorpács község választópolgárai a
település polgármesterét és négy önkormányzati képviselőjét. Ugyanezen a napon kerül sor a
települési horvát nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is.
A választópolgár választójogát – szabad elhatározása alapján – lakóhelyén gyakorolhatja. Az
a választópolgár, aki lakóhelye mellett 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, s
annak érvényességi ideje a választás napján, azaz október 12-ig nem jár le, választójogát
átjelentkezéssel tartózkodási helyén is gyakorolhatja.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2014.
október 10-én (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti vagy bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához.
Az a választópolgár, aki egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem
tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet
2014. október 10-én (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás
napján, 2014. október 12-én 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be.
Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltűntetésével (családi és utónév, születési
név, születési hely, anyja neve, személyi azonosító ) az igénylés indokával és aláírásával
ellátott bejelentésben.
A fenti kérelmek benyújthatók
-

személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási
irodába,
levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye
szerinti helyi választási irodába.

A formanyomtatványok letölthetőek a www.valasztas.hu honlapokról.
A Helyi Választási Bizottság a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba (a jelöltek felsorolása a Helyi Választási
Bizottság által 2014. 09.08-án megtörtént sorsolás alapján megállapított sorrendben kerül
feltüntetésre)
I. Nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek:
1. Sári Sándor független jelölt
2. Talabér Jenő független jelölt
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II. Nyilvántartásba vett helyi önkormányzati képviselőjelöltek: (érvényesen szavazni
legfeljebb 4 jelöltre lehet)
1. Varga Hajnalka független jelölt
2. Farkas Krisztián független jelölt
3 Hidegségi János független jelölt
4. Sári Sándor független jelölt
5. Major Ferenc független jelölt
6. Egresits József független jelölt
III.Nyilvántartásba vett települési horvát nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek:
(érvényesen szavazni legfeljebb 3 jelöltre lehet)
1. Prikoszovits Antal
2. Egresits József
3. Dongó János Péterné
Szavazni 2014. október 12. napján – vasárnap – reggel 6.00 órától 19.00 óráig, a lakcímre
postázott értesítőben meghatározott, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt
szavazóhelyiségben lehet. Szavazáskor a szavazólapon a jelöltek neve nem ABC sorrendben
szerepel, hanem a jogszabályi előírások alapján a Helyi Választási Bizottság sorsolása szerinti
sorrendben. A választópolgár - képviselő választás esetén - a szavazólapon legfeljebb annyi
jelöltre szavazhat, ahány tagja törvény szerint a képviselő-testületnek lehet, vagyis
településünkön négy jelöltre adhatja le a voksát. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a
megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb szavazatot kapták, vagyis a legtöbb négy
szavazatot kapott jelölt. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az
egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. A szavazat akkor is
érvényes, ha négynél kevesebb jelöltre adja le voksát.
Választással kapcsolatos információt a választópolgárok a Polgármesteri Hivatalban
kérhetnek személyesen, vagy a 99/533-800 telefonszámon.

Czipetics Györgyné
HVI vezető
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