Szavazzunk október 12-én!

BARÁTSÁG

Október 12-én, az önkormányzati választásokkal egy időben
– de nem azonos helyen – nemzetiségi önkormányzati választásokra is sor kerül. Ez a választás már az új nemzetiségi
törvény és a népszámlálás adatainak ﬁgyelembevételével történik, így olyan jellegzetességei is vannak, amelyek eltérnek a
korábbi nemzetiségi választásoktól. Olvasóink és a választók
számára ezeket igyekeztünk csokorba foglalni.
A nemzetiségi választásokat azokon a településeken írták
ki, ahol a népszámlálás adatai ezt lehetővé tették. Fontos változás, hogy ezúttal öt évre választjuk meg a képviselőket, s
egy további, hogy megszűnt az elektori rendszer, így a települési/kerületi, megyei/fővárosi és az országos önkormányzatok
képviselőit is közvetlenül és október 12-én választjuk meg.
Tehát a szavazófülkében döntjük el, ki képviseljen minket a
lakóhelyünkön, a megyei/fővárosi és az országos nemzetiségi
önkormányzatban.
A települési/kerületi önkormányzati képviselőjelöltek sorrendjét sorsolással határozzák meg a szavazólapon, így mindenkinek alaposabban át kell tekintenie, kit kíván megválasztani. A legtöbb szavazatot kapó képviselőjelöltek lesznek majd
a nemzetiségi önkormányzat tagjai. Ahol száznál kevesebben
regisztráltak a választói névjegyzékbe ott a képviselőtestület
háromtagú lesz, ahol száznál többen, ott négyfős.
A megyei/fővárosi választást, akárcsak az országost, úgynevezett listás rendszerben bonyolítják le. Megyei/fővárosi és
országos listából is lehet több, ha több jelölőszervezet is listát állított. Ilyenkor a választóknak választaniuk kell a listák
közül. Természetesen csak egyet, mert különben a szavazatuk érvénytelen lesz. A megyei önkormányzatok és a fővárosi is héttagú
lesz. A listán az első öt jelölt nevét olvashatjuk, de csak egy X-et
tegyünk a listára, mert így lesz érvényes a szavazatunk! Az országos
listák a különböző nemzetiségek esetében eltérő létszámúak, de itt is
az első öt név alapján kell választanunk, s egy X elegendő a szavazatunkhoz. (Ha mind az öt név mellé X jelet teszünk, a szavazatunk
érvénytelen lesz!)
Még egy igen fontos megjegyzés: csak azok vehetnek
részt október 12-én a nemzetiségi önkormányzati választásokon, akik regisztráltak a nemzetiségi szavazói névjegyzékbe!
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