2010. évi önkormányzati választások határidői
Dátum: 2010. 08. 16-19.
A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus
16. és augusztus 19. között kell megküldeni a választópolgároknak.
Dátum: 2010. 08. 18-22.
A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig közszemlére kell tenni.
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.
Dátum: 2010. 08. 22.
A helyi választási bizottság, valamint az új szavazókörök kialakítása során létrehozott
szavazatszámláló bizottságok választott tagjait és szükséges számban a póttagokat egyidejűleg
2010. augusztus 22-ig kell megválasztani.
Dátum: 2010. 09. 03.
Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet.
„A 2010. évi L. törvény 9. § (1) bek. alapján, egyéni listás, illetve egyéni választókerületi
képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott, (3) bek. alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000
vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 2%-a, de legalább 300
választópolgár jelöltnek ajánlott.”
A jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes
választási bizottságnál.
Dátum: 2010. 09. 06.
A kompenzációs listát, valamint az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2010. szeptember 6-án
16.00 óráig lehet bejelenteni.
„A 2010. évi L. törvény 11. § (1) bek. alapján azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni
választókerületek több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát
állíthatnak.”
A jelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2010.
szeptember 6-án 16.00 óráig meg kell semmisítenie. Az erről készült jegyzőkönyvet 2010.
szeptember 9-én 16.00 óráig kell átadni a választási bizottságnak.

Dátum: 2010. 09. 07.
Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották, legkésőbb
2010. szeptember 7-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el.
Dátum: 2010. 09. 13.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a névjegyzékben
szereplő választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölő

szervezeteknek kérésükre, díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett 2010. szeptember 13át követően adja át.
A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetője a jelölt, jelölő
szervezet kérésére 2010. szeptember 13-át követően adja át.
Dátum: 2010. 09. 17.
A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig
lehet bejelenteni.
A helyi választási bizottság megbízott tagjait a kisebbségi jelölő szervezetek legkésőbb 2010.
szeptember 17-én 16.00 óráig jelenthetik be.
Dátum: 2010. 09. 28., 10. 01.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig, ajánlott
levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen az
illetékes helyi választási irodához. Igazolást legkésőbb 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet
kiadni.
Dátum: 2010. 10. 01.
A módosított névjegyzék 2010. október 1-én 16.00 óráig tekinthető meg a polgármesteri
hivatalban.
Dátum: 2010.10.03.
A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart.
Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos.
Az adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2010. október 3-án kell megsemmisíteni. Az erről
készült jegyzőkönyvet 2010. október 6-ig át kell adni az adatszolgáltatónak
Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda 2010.
október 3-án megsemmisíti.

