Bugyi Nagyközség Önkormányzatának
9/2008. (IV.15.) sz. rendelete a
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat választásról
Egységes szerkezetben a
12/2008. (V.20.) sz. rendelettel

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képvisel testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §.
(1) felhatalmazása alapján a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok
rendezésére a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (továbbiakban: GYIÖK)
választásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Rendelet hatálya
1. §.
Ezen rendelet hatálya kiterjed a Bugyi Nagyközség közigazgatási területén él 12 24
év közötti fiatal polgárokra, a választás lebonyolításában közrem köd
pedagógusokra, köztisztvisel kre, egyéb segít kre.
Rendelet célja
2. §.
A rendelet célja, hogy a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati választás egységes,
áttekinthet eljárási szabályok alapján, a törvényes keretek között, demokratikusan
jöjjön létre.
Általános rendelkezések
3.§.
A választójog egyenl , a szavazás közvetlen és titkos.
A választás alapelvei:
a) választás tisztaságának megóvása
b) önkéntes részvétel a jelölésben, a szavazásban
c) esélyegyenl ség a jelöltek között
d) jóhiszem és rendeltetésszer joggyakorlás
e) a választási eredmények hiteles megállapítása
f) jogorvoslat és a pártatlan elbírálás
4.§.
(1) A Képvisel testület 9 f b l áll: 1 f polgármester és 8 f képvisel .
(2) A polgármestert a választásra jogosultak közvetlenül választják meg.
5. §.
(1) Bugyi Nagyközség közigazgatási területének egésze
a két külterülettel
együtt: Ürb puszta, Alsó- Fels vány pta. - egy választási körzet.
(2) Választó és választható az a Bugyi Nagyközség közigazgatási területén él ,
bejelentett lakcímmel rendelkez fiatal, aki a választás napját megel z nap
betölti 12. életévét és ugyanezen id pontig nem tölti be a 24. életévét.
(3) A választás abban az esetben érvényes, ha a választásra jogosultak
minimum 20 %-a részt vesz a választáson.
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Jelöltajánlás
6. §.
(1) A választásra jogosultak csak egy ajánlást adhatnak. Polgármester jelölt az
lehet, aki a választásra jogosultak 5 %-ának, a képvisel jelölt a választásra
jogosultak minimum 3 %-ának ajánlását összegy jtötte.
(2) A jelöltnek a választási bizottságnál kell jelentkezni regisztrálásra. A jelölt a
jelölést l bármikor visszaléphet, err l írásban kell, hogy nyilatkozzon a
választási bizottságnál, amely ezt követ en nyilvántartásából törli.
(3) A jelölt maga gy jti össze az ajánlásokat.
(4) Az ajánlószelvények leadási határideje a választást megel z 14. nap.
(5) Az ajánlószelvény mintáját és kötelez adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Választási szervek
7. §.
(1) Települési választási bizottság 7 f
tagjai: a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási
Intézményb l a Diák Önkormányzat által delegált 1 f diák, munkájuk
segítésére 1 f tanár, a Beleznay János Református Iskolából a Diák
Önkormányzat által delegált 1 f diák és 1 f tanár, két környez
középiskolából 1-1 f középiskolás diák, akiket az ottani
Diák
Önkormányzat jelöl, valamint 1 f a polgármesteri hivatal képviseletében,
akit a jegyz jelöl ki.
(2) A választási bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnököt
akadályoztatása esetén az általa megbízott tag képviseli.
(3) Megbízatásuk a választás idejére szól.
(4) A választási bizottság feladata a választás tisztaságának biztosítása, a
választással kapcsolatos tudnivalók ismertetése, a választás levezetése,
szavazócédulák ellen rzése, a szavazatok számlálása, a szavazás
eredményének ellen rzése.
(5) A választási bizottság testületként m ködik. Döntése érvényességéhez a tagok
többségének jelenléte és a jelenlév tagok többségének azonos szavazata
szükséges. Szavazni igennel vagy nemmel lehet. Szavazategyenl ség esetén az
elnök szavazata dönt.
8. §.
A választási bizottságot legkés bb a választás el tt 15 nappal létre kell hozni és a
létrehozását követ 8 napon belül a helyi szokásnak megfelel en hirdetmény útján
közzé kell tenni.
9. §.
A választási bizottság
a) A választást megel z en tájékoztatást tesz közzé a választással
kapcsolatos tudnivalókról,
b) közrem ködik a választás el készítésében, lebonyolításában, technikai ügyviteli folyamatait végzi,
c) elbírálja a jelöltajánlással kapcsolatos kifogásokat,
d) elbírálja a kampánycsend megszegésével kapcsolatos bejelentéseket
e) közzéteszi a jelöltek nevét,
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f) ellen rzi a szavazóhelyiséget, levezeti a szavazást, gondoskodik a
törvényesség betartásáról,
g) dönt a szavazás során felmerült vitás kérdésekr l,
h) megszámlálja a szavazatokat, megállapítja a választás eredményét,
i) kiadja a megbízóleveleket.
Választási kampány
10.§.
(1) A jelölt az ajánlószelvényeket a választási bizottságnak adja le.
(2) Az ajánlószelvényeket a választási bizottság ellen rzi. Többes ajánlás esetén a jelöltekre leadott szavazatok számából egy-egy szavazatot le kell vonni.
(4) a választási bizottság a jelöltek névsorát abc-sorrendben összeállítja.
(5) A jelöltek listáját a választást megel z en 12 nappal közzé kell
tenni.
(6) A kampány a választást megel z 12. napon kezd dik.
(7) A kampánycsend a választást megel z nap 00.00 órától kezd dik, s a szavazás
befejezéséig tart, ezen id szak alatt kampányt folytatni tilos.
(8) A kampány ideje alatt csakis tisztességes eszközökkel lehet kampányolni.
(9) A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat célja a fiatalok érdekképviselete, ezért a
választási kampány pártpolitika mentes kell hogy legyen.
(10) A kampány eszközei:
plakát, melyet a Beleznay téren elhelyezett hirdet táblán lehet
elhelyezni,
gy lés, melyet a választást megel z héten a Bessenyei György
M vel dési Házban tartanak a jelöltek, valamint az elektronikus média
igénybevételének lehet sége.
(11) A plakátok eltávolításáról a választást követ en a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
(12) A kampánycsend alatt a kampány tilos! Megszegése kizárást vonhat
maga után.
A választás
11.§.
(1) A Képvisel testület a választást legkés bb 30 nappal a választás napját
megel z en pénteki napra írja ki. A választást minden második évben kell
megtartani.
(2) A választási eljárás nyilvános.
(3) A választási névjegyzéket a polgármesteri hivatal készíti el.
(4) A polgármesteri hivatal gondoskodik a névjegyzék 15 napra történ
közszemlére tételér l, a szükséges tájékoztatók és az adatok nyilvánosságra
hozataláról.
(5) Szavazni kizárólag személyesen, a kijelölt szavazóhelyiségben lehet. A
szavazóhelyiségben biztosítani kell a szavazáshoz szükséges technikai
feltételeket (fülke, asztal, szék, toll).
(6) Szavazni a szavazás napján 13-20 óra között lehet.
(7) A szavazást a Polgármesteri Hivatal Jegyz je felügyeli. A választási
bizottságban a jegyz által kijelölt 1 f hivatali dolgozó vesz részt.
(8) A választási bizottság az urnákat az els szavazó állampolgár jelenlétében aki
nem lehet a választási bizottság tagja ellen rzi, lezárja, lepecsételi.
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(9) A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a nyilvántartásban
szerepel és a választási bizottság személyazonosságát ellen rizte.
(10)A választási bizottság - szükség szerint - a választópolgár befolyásolása nélkül,
megmagyarázza a szavazás módját.
(11)A szavazólap átvételét a bizottság a névjegyzékben az állampolgár neve mellett
jelöli. A választási bizottság a szavazólapot minden esetben saját bélyegz jével
hitelesíti.
(12)Szavazni csak hivatalos szavazólapon lehet, melyen a jelöltek nevei abcsorrendben szerepelnek.
(13)A szavazás titkos, a szavazólapok kitöltése a szavazófülkében történik.
(14)A szavazófülkében a választópolgár csak a szavazáshoz szükséges ideig
tartózkodhat.
(15)Amennyiben a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontja, azt a bizottság
részére visszaadja és egy esetben még egy új szavazólapot kap.
(16)A szavazóhelyiséget a szavazás ideje alatt nem lehet lezárni csak abban az
esetben, ha a bizottság valamilyen okból határozatképtelenné válik, vagy
rendkívüli esemény történik.
(17)Mivel az GYIÖK 8 f képvisel b l ill. 1 f polgármesterb l áll, a szavazólap
akkor érvényes, ha a képvisel kre vonatkozó szavazólapon maximum 8,
vagy ett l kevesebb név mellett szerepel, a polgármester esetében pedig 1
név mellett szerepel jelölés.
(18)A választó a szavazólapot a választási bizottság el tt helyezi az urnába.
(19)Érvénytelen a szavazat:
a) amelyet nem hivatalos szavazólapon adtak le,
b) ha a szavazólapon képvisel esetében 8-nál több jelölt neve mellett
szerepel jelölés, ill. a polgármester esetében 1-nél több név mellett
szerepel jelölés.
c) ha nincs a szavazólapon bélyegz lenyomat.
(20)A szavazólap mintája és kötelez adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.
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11/A §.

Szavazás igazolással
(1) Az a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati választás névjegyzékén szerepl
választópolgár, aki a szavazás napján lakcímét l távol, de Magyarország területén
tartózkodik, a lakcíme szerint illetékes jegyz t l kapott igazolással a - választás
napjától eltér id pontban szavazhat.
(2) Az igazolással szavazók részére a szavazás id pontját a képvisel -testület t zi ki.
(3) Igazolást legkés bb a választás napját megel z 7. nap 1200 óráig lehet kérni. A
határid jogveszt . Igazolás kizárólag személyesen és írásban kérhet .
(4) Az igazolás kiadásához az igazolást kér a nevét, születési idejét, lakcímét,
továbbá, az igazolás kérésének rendkívüli indokát meg kell, hogy jelölje.
(5) Az igazolás kiadásakor a lakcím szerint illetékes jegyz a választópolgárt külön
nyilvántartásba veszi, egyidej leg törli a névjegyzékb l.
(6) A választópolgár a lakóhelye szerinti névjegyzékbe történ
kérheti.
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Beiktatta a 12/2008. (V.20.) sz. rendelet. Hatályos 2008. 05.20. tól.
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visszavételét nem

Szavazatszámlálás
12. §.
(1) A választási bizottság elnöke a 11. §. (6) bekezdése szerinti id ben a
szavazóhelyiséget bezárja, mely után már szavazni nem lehet.
(2) Összecsomagolja a fel nem használt szavazólapokat, majd azt követ en
felnyitják az urnát.
(3) Szétválogatja az érvényes, illetve
a 11. §. (19) bekezdése szerint
érvénytelennek min sített szavazólapokat.
(4) Az érvényes szavazatokat összeszámolja, majd az eredményt rögzíti.
(5) Polgármester az lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenl ség
esetén a megválasztott képvisel k döntenek a polgármester személyér l.
(6) Képvisel az a 8 f jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. Amennyiben az
utolsóként legtöbb szavazatot kapott jelöltek esetében szavazategyenl ség
áll fenn, a bizottság sorsolással dönt arról. A sorsolás tényét és eredményét
jegyz könyvben rögzíti a bizottság.
(7) A választási bizottság elkészíti a választás eredményét tartalmazó
jegyz könyvet 2 példányban.
(8) A választással kapcsolatos valamennyi nyomtatvány, irat a polgármesteri
hivatalba kerül beszállításra, ahol megfelel módon gondoskodnak azok zárt
tárolásáról.
(9) A választást követ 10 napon belül a megválasztott képvisel k név- jegyzékét
közzé kell tenni, melyr l a jegyz gondoskodik.
(10) Az eredmény rögzítésére szolgáló jegyz könyv mintát és kötelez adatait a 3.
sz. melléklet tartalmazza.
Jogorvoslat
13. §.
(1)

A választási szabályok megsértése esetén, vagy a választási eredmény elleni
kifogást a választópolgár a település jegyz jéhez nyújthatja be, a bizonyítási
indítvánnyal együtt, az észrevételt l számított 3 napon belül. A kifogást a
beérkezést l számított 3 napon belül az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat
Kezel Bizottságnak el kell bírálni.
Záró rendelkezések
14. §.

(1) Az alakuló ülést a választást követ 30 napon belül meg kell tartani. Az alakuló
ülést a jegyz hívja össze.
(2) Az alakuló ülésen a megválasztott képvisel k esküt tesznek.
(3) Az alakuló ülésre meg kell hívni a település polgármesterét, valamint a
települési képvisel ket.
(4) Az eskü letételét követ en a megválasztott GYIÖK maguk közül titkos
szavazással 1 f alpolgármestert választanak.
(5) A GYIÖK munkáját a települési önkormányzat által kijelölt, vagy a fiatalok
által választott feln tt segíti.
(6) Az ifjúsági polgármester a települési önkormányzat ülésein meghívottként
rendszeresen részt vesz.
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15. §.
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szatmári Attila
J e g y z sk.

Somogyi Béla
Polgármester sk.

Az egységes szerkezet 2008. május 20. napján került kihirdetésre.

Szatmári Attila jegyz sk.
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