HIRDETMÉNY
Decs Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a 2015. november 22. napjára kitűzött helyi
önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választásán az alábbi jelölteket vette
nyilvántartásba:
Sorszám
Polgármesterjelölt
1.
Antal Zsolt (független)
2.
Dr. Gondi Klára (független)
3.
Dr. Herbert Éva (független)
Decs nagyközségben a polgármester jelöltek száma 3 fő, akiknek nyilvántartásba vételük
iránti kérelemmel egy időben nyilatkozniuk kellett arról, hogy megválasztásuk esetén a
polgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásban, vagy főállásban kívánják-e ellátni.
A nyilatkozatok alapján: Antal Zsolt főállásban,
Dr. Gondi Klára társadalmi megbízatásban,
Dr. Herbert Éva társadalmi megbízatásban kívánja a polgármesteri
tisztséget ellátni.
A polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják, egyfordulós, relatív
többségű választási rendszerben, ami az jelenti, hogy az nyeri el a mandátumot, aki a leadott
legtöbb érvényes szavazatot kapja. A választópolgár érvényesen csak egy jelöltre
szavazhat. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani.
Sorszám:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Képviselőjelölt
Nagy László (független)
Nemes József (független)
Bergerné Ifju Erzsébet (független)
Galambos Attila (független)
Bálint Gyöngyi (független)
Ignácz György (MSZP)
Dr. Herbert Éva (független)
Pusztai Zoltán (Tolna Megyei Független
Roma Civil Egyesület)
Papné Dávid Judit (független)
Dr. Papp Csaba (független)
Dr. Szekeres Beáta (független)
Izsák Kálmán (független)
Mikóczi Zoltán (független)
Baloghné Medgyesi Zsuzsanna (független)
Biczó Ernő (független)
Vermes György (független)
Vaskó Sándor (MSZP)

10.000 vagy ennél kevesebb lakosú településen egyéni listás – relatív többségű – választási
rendszer működik. E települések egy választókerületet alkotnak, amelyekben a képviselők
száma a lakosságszámhoz igazodik. Ennek megfelelően Decs nagyközségben 6 fő
képviselő választható meg.
A nyilvántartásba vett valamennyi jelölt egyetlen szavazólapra kerül fel, és a választópolgár
a szavazólapon legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum kiosztható, azaz 6 fő.
Ez azt jelenti, hogy akár 1, akár több, de legfeljebb 6 jelöltre lehet érvényesen szavazni. Ha a
választópolgár a szavazólapon 7, vagy ennél több jelöltre szavaz, akkor a szavazata
érvénytelen lesz.
Képviselő az a 6 jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja.
Szavazategyenlőség esetén a Helyi Választási Bizottság sorsolással állapítja meg, hogy az
azonos számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
Helyi Választási Iroda

