A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
VÁLASZTÁSI ALAPOKMÁNYA
I. fejezet
1. §
2. §

A választójog általános és egyenlő, a szavazás közvetlen és titkos.
(1) Minden 12-25 év közötti fiatal magyar állampolgár, akinek lakóhelye Bordány
nagyközségben van az ifjúsági önkormányzati képviselő választásokon választó és
választható.
(2) Minden 12-25 év közötti fiatal magyar állampolgár, akinek lakóhelye Bordány
nagyközségben van az ifjúsági önkormányzati polgármesteri választásokon választó.
(3) Minden 16-25 év közötti fiatal magyar állampolgár, akinek lakóhelye Bordány
nagyközségben van az ifjúsági önkormányzati polgármester választásokon választható.
(4) Nincs választójoga annak:
a.) aki a választás napján 12. életévét nem töltötte be,
vagy gondnokság alatt áll;
b.) aki a választás napján 26. életévét betöltötte;
c.) aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll;
d.) aki büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés
alatt áll.

3. §

A fiatal választópolgár a választójogát szabad elhatározása alapján Bordány
nagyközségben gyakorolja.
A település egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 4 fő.
Az adott ifjúsági önkormányzati választások alkalmával, az alapokmány
rendelkezéseinek alkalmazása során fiatal választópolgár az, aki a Bordány
nagyközség jegyzője – vagy megbízottja - által hitelesített névjegyzékben, a
kifüggesztés időpontjában szerepel.
A fiatal választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet ajánlhat mind polgármesternek,
mind képviselőnek.
Képviselőjelölt az lehet, akit a fiatal választópolgárok közül legalább 10 jelöltnek
ajánlott, polgármesterjelölt az lehet, akit a fiatal választópolgárok közül legalább 40
jelöltnek ajánlott.
Ha kevesebb jelölt indul, mint a 4. § alapján megválasztható képviselők száma, a
választás nem tartható meg, újabb választást kell kitűzni.
A szavazólapon a fiatal választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány tagja
a képviselő-testületnek lehet.
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a
legtöbb szavazatot kapták.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú
szavazatot elért jelölt közül melyik szerez mandátumot.
Ha a jelöltet polgármesternek is megválasztották, a képviselők sorából törölni kell és
helyébe a legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
A polgármestert a választópolgárok közvetlenül választják.
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

4. §
5. §

6. §
7. §

8. §
9. §
10. §
11. §
12. §
13. §
14. §
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15. § Ha a választást azért nem lehet megtartani, mert nem volt jelölt, újabb választást kell
kitűzni. Szavazategyenlőség esetén értelemszerűen a 11. §-ban foglaltak szerint kell
eljárni.

II. fejezet
16. § A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett
résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,
önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban,
esélyegyenlőség a jelöltek között,
jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása,
a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.

17. § A választást legkésőbb 7 nappal a szavazás napja előtt kell kitűzni.
18. § A választással kapcsolatos tudnivalókról (így a szavazás helyéről, idejéről, a
jelöltekről, a névjegyzék kifüggesztéséről, a szavazás módjáról, a választás
eredményéről) a Bordányi Ifjúsági Információs Pont közleményt ad ki.
19. § A Bordányi Ifjúsági Információs Pont gondoskodik arról, hogy a fiatal
választópolgárok a választási tudnivalókról, a szavazás módjáról általános
tájékoztatást és kérdéseikre felvilágosítást kapjanak.
20. § A sajtó képviselői jelen lehetnek a választási bizottság munkájánál, tevékenységét
azonban nem zavarhatják.
21. § A választási bizottság 3 tagú, vezetője a biip megbízott munkatársa, a bizottság
további 2 tagját illetve 1 póttagot a bizottság vezetője kéri fel.
22. § A névjegyzéket a Bordányi Polgármesteri Hivatal bocsátja a választási bizottság
rendelkezésére, azt a jegyző – vagy megbízottja - aláírásával, és bélyegzőjével
hitelesíti.
23. § A névjegyzéket a szavazás napja előtt 25 nappal közszemlére kell tenni, és a fiatal
választópolgárokat névjegyzékben történő nyilvántartásukról a szavazás napja előtti 20
napig értesítés megküldésével kell tájékoztatni.

III. Fejezet
24. § A választási kampány a választás kitűzésétől tart.
25. § Kampánycsend nincs.
26. § A kampány történhet interneten, szórólapon vagy plakáton, helyi újságokban illetve
választási gyűléseken.
27. § A plakátokat csak a hirdetőtáblákra, hirdető szekrényekbe lehet elhelyezni úgy hogy
az ne fedje más jelölt plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.

IV. Fejezet
28. § Jelöltet ajánlani a szavazást megelőző tizedik napig lehet. Ajánlás levélben, e-mailben
vagy a közösségi oldalakon történhet.
29. § Az ajánlás nem vonható vissza.
30. § Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint
az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.
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V. Fejezet
31. § A jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző tizedik napon, az ajánlások
figyelembevételével kell bejelenteni a választási bizottságnál.
32. § A bejelentésnek tartalmaznia kell a jelölt családi és utónevét, lakcímét valamint
nyilatkozatát arról, hogy
a.) választójoga van,
b.) a jelölést elfogadja,
c.) megbízatása nem összeférhetetlen.
33. § Az ajánlásokat a választási bizottság ellenőrzi.

VI.Fejezet
34. § A választás egy fordulós és négy évre szól.
35. § Szavazni kizárólag személyesen, a szavazás napján 9 órától 19 óráig az erre a célra
elkészített internetes felületen lehet.
36. § A szavazást nem lehet meghosszabbítani vagy szüneteltetni.
37. § A választási eljárással kapcsolatban kifogással lehet élni, amelyet legkésőbb a
szavazás befejezéséig a választási bizottságnál lehet előterjeszteni.
38. § A választás eredménye elleni javaslat az ok megjelölésével az eredmény hivatalos
kihirdetésétől számított 24 órán belül terjeszthető elő. A választási bizottság a
kifogásról és a döntésről 24 órán belül döntést hoz.
39. § Ha a választást követően valamelyik képviselői hely megüresedik, mandátumát a
választáson legtöbb szavazatot elért jelölt szerzi meg.
40. § Ha a választást követően a polgármesterhelye megüresedik, a képviselők 2/3-os
többséggel a ciklus végéig saját maguk közül polgármestert választanak.

Az alapokmány 2011. január 1-től hatályos

Gál Ervin
Gyermek- és ifjúsági polgármester
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