
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA AZ ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁSRÓL 

 
A 4/2010. (VII.16.) KIM rendelet alapján a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásával 
kapcsolatos általános tudnivalók: 
 
Ács Város Helyi Választási Irodájának vezetője Ács város megválasztható helyi 
önkormányzati képviselőinek számát 8 főben, a települési cigány kisebbségi önkormányzati 
képviselőinek számát 4 főben határozta meg.  
A Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Malomsoki István jegyző, elérhetősége: 2941 Ács, 
Gyár u. 23., e-mailcím: polghiv.jegyzo@t-online.hu, faxszám: 34/385-042. 
 

A választójogosultság nyilvántartása 
 
A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 
16. és augusztus 19. között kell megküldeni a választópolgároknak, amely postai úton kerül 
kézbesítésre.  
A névjegyzék 2010. augusztus 18.-tól augusztus 22.-ig közszemlére kerül a Polgármesteri 
Hivatalban.  
A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. 
augusztus 18.-tól augusztus 22-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani. 
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1.-jén 16.00 óráig, ajánlott 
levélben lehet kérni úgy, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen a helyi 
választási irodához. Igazolást az a választópolgár kérhet, aki a választás napján érvényes, 
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik Igazolást legkésőbb 2010. október 1.-jén 16.00 
óráig lehet kiadni.  
A módosított névjegyzék 2010. október 1.-jén 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri 
Hivatalban. 

Választási szervek 
 
Helyi Választási Bizottság 
A képviselő testület határozata szerint a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán való részvételre, és azt követően négy évre szóló megbízatással 
Ács Város Helyi Választási Bizottságába az alábbi tagokat választotta meg. 
 

Abai Attiláné  2941 Ács, Vásárhelyi P. u. 13. 
Dr. Papp Gábor  2941 Ács, Kossuth L. u. 15. 
Uszléber Károlyné 2941 Ács, Dr. Tarnay I. u. 1. 
Grúberné Nagy Éva 2941 Ács, Virág u. 36/A. 
Nyéki Vincéné  2941 Ács, Kegyelet u. 16. 

 
A Helyi Választási Bizottság 2010. augusztus 5.-én tartotta alakuló ülését, amelyen a 
választási törvény előírásainak megfelelően 2010. október 3-ára kitűzte a helyi cigány 
kisebbségi önkormányzati képviselők választását. A választást akkor lehet megtartani, ha a 
cigány kisebbségi választói névjegyzékre felvett választópolgárok száma nem csökken 30 fő 
alá, és a jelölő szervezetek legalább 4 főt jelölnek képviselőnek.  
 

 



Szavazatszámláló bizottság tagjait a képviselő-testület 4 évre szóló megbízással a 2010. 
országgyűlési képviselő választás során megválasztotta. 
 
A bizottságok megbízott (delegált) tagjait legkésőbb 2010. szeptember 17.-én 16.00 óráig 
lehet bejelenteni. 
 

Választási kampány 
 
A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetője a jelölt, jelölő 
szervezet kérésére 2010. szeptember 13-át követően adja át díjfizetés ellenében. 
A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart. 
Kampányt folytatni 2010. október 3.-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos.  
 

Jelölés 
 
Jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3.-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási 
Bizottságnál.  
 

Szavazatok összesítése 
 
A választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján 2010. október 4-
ig összesíti a szavazatokat és megállapítja a választási eredményt. 
A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a választási irodában 2010. október 6.-án 16.00 
óráig megtekinthető. 
 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Ácsi Hírek 2010. szeptemberi számában minden 
polgármester és önkormányzati képviselőjelölt részére azonos feltételek mellett lehetőséget 
biztosítunk bemutatkozásra. 


