Képviselő-választás Iskolafalván (Szucsik Ágnes)
1. melléklet

CSOPORTALKOTÓ KÁRTYÁK

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

POLGÁRMESTER

POLGÁRMESTER

POLGÁRMESTER

POLGÁRMESTER

KÉPVISELŐ

KÉPVISELŐ

KÉPVISELŐ

KÉPVISELŐ

KÉPVISELŐ

VÁLASZTÁS

VÁLASZTÁS

VÁLASZTÁS

VÁLASZTÁS

VÁLASZTÁS

Képviselő-választás Iskolafalván (Szucsik Ágnes)
2. melléklet

HÁNY KÉPVISELŐT VÁLASZTHATUNK?
A magyarországi törvények értelmében az 10 000 fős vagy ennél
kisebb lakosságú települések egy választókerületet alkotnak. Az alábbi
táblázat azt mutatja meg, hogy a lakosság számától függően hol hány
képviselőt lehet választani:

A lakosság lélekszáma

A képviselők száma

100 lakosig

3 fő

600 lakosig

5 fő

1 300 lakosig

7 fő

3 000 lakosig

9 fő

5 000 lakosig

11 fő

10 000 lakosig

13 fő
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JAVASOLT TÁBLAKÉP

A választási bizottság tagjai:

Elnök: .…………………………………….
Tag: ……………………………………….
Tag: ………………………………………..

Polgármesterjelöltek

Képviselőjelöltek

………………………….

…………………………………..

………………………….

…………………………………..

………………………….

…………………………………..

………………………….

…………………………………..

………………………….

…………………………………..

………………………….

…………………………………..
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SZAVAZÓI NÉVJEGYZÉK KÉSZÍTÉSE
Csoportos feladatlap

1. Olvassátok el közösen, és értelmezzétek az alábbi definíciót, majd válaszoljatok az
alatta lévő kérdésre!

NÉVJEGYZÉK
A névjegyzék a választás törvényes lebonyolításának egyik legfontosabb eleme. A
választásokon választójoggal rendelkezők nyilvántartása, amelyből a polgárok
meggyőződhetnek arról, hogy a választásokon szavazhatnak-e. A névjegyzék emellett a
választást lebonyolító választási szervek fontos segédeszköze is, hiszen ennek segítségével
tudják ellenőrizni az urnához járuló állampolgárok választójogosultságát, és így tudják
kiszűrni azokat, akik esetleg többször akarnának szavazni. A névjegyzéket közszemlére
teszik.

Mire való a választói névjegyzék?
a) _____________________________________________________________________
b) _____________________________________________________________________
c) _____________________________________________________________________

2. A feladatlap hátulján található táblázat felhasználásával állítsátok össze Iskolafalva
azon választóinak névjegyzékét, akik jelenleg az osztály tanulói.
Kétféle megoldást választhattok:
• Egyenként felkereshettek mindenkit, és elkérhetitek tőlük az adataikat.
• Megkérhetitek tanárotokat, hogy az osztálynapló segítségével ő adja meg nektek a
szükséges információkat
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SZAVAZÓI NÉVJEGYZÉK
Iskolafalva polgármesteri és önkormányzati választásához
200….. …………… hó …..nap
A szavazásra jogosult neve

Lakcíme

Személyiigazolványszáma

Szavazatát leadta
aláírás
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SZAVAZÓLAPOK KÉSZÍTÉSE (I.)
Csoportos feladatlap

1. Olvassátok el közösen, és értelmezzétek az alábbi definíciót, majd válaszoljatok az
alatta lévő kérdésre!

SZAVAZÓLAP
A szavazás során a jelöltek nevét egy szavazólapra kell felvezetni. Érvényesen szavazni csak
a hivatalos szavazólapon lehet. A szavazólap kiadása előtt a szavazatszámláló bizottság a
szavazólapot ellátja hivatalos bélyegzőlenyomattal, ennek hiányában a szavazat érvénytelen.
A szavazólapot kitöltése után borítékba helyezve kell az urnába dobni. Ha a választópolgár a
szavazólapnak az urnába történő elhelyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését
elrontotta, az elrontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja és helyébe új lapot
ad ki. A bizottság az elrontott szavazólap helyett újat csak egyszer adhat ki.

Milyen feltételei vannak a szavazás érvényességének?
a) _____________________________________________________________________
b) _____________________________________________________________________
c) _____________________________________________________________________

2. A feladatlap hátulján található táblázatok megfelelő mennyiségben való
sokszorosítása után készítsetek elő annyi szavazólapot, amennyire az osztály tagjainak
szüksége lesz!
A következőket kell tennetek:
•
•
•

Meg kell határoznotok, hogy összesen hány cédulára lesz szükségetek, és a lap
hátuljáról ennek megfelelő mennyiségű másolatot kell készítenetek.
Minden lapra fel kell írnotok a polgármesterjelöltek neveit.
A pártra vonatkozó rovatokat kihúzhatjátok, mert Iskolafalván a választás időpontjáig
még nem alakultak politikai pártok, s így minden jelölt függetlennek számít.
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SZAVAZÓLAP
Iskolafalva polgármesterének megválasztásához
200….. …………… hó …..nap
Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet!
Jelölt neve

Szavazat

Politikai párt
rövid név

Politikai párt teljes név

O
O
O
O
O
A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző
két vonallal lehet, például:

⊗⊕
 ………………………………………………………………………………………………

SZAVAZÓLAP
Iskolafalva polgármesterének megválasztásához
200….. …………… hó …..nap
Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet!
Jelölt neve

Szavazat

Politikai párt
rövid név

Politikai párt teljes név

O
O
O
O
O
A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző
két vonallal lehet, például:

⊗⊕
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SZAVAZÓLAPOK KÉSZÍTÉSE (II.)
Csoportos feladatlap

1. Olvassátok el közösen és értelmezzétek az alábbi definíciót, majd válaszoljatok az
alatta lévő kérdésre!

SZAVAZÓLAP
A szavazás során a jelöltek nevét egy szavazólapra kell felvezetni. Érvényesen szavazni csak
a hivatalos szavazólapon lehet. A szavazólap kiadása előtt a szavazatszámláló bizottság a
szavazólapot ellátja hivatalos bélyegzőlenyomattal, ennek hiányában a szavazat érvénytelen.
A szavazólapot kitöltés után, borítékba helyezve kell az urnába dobni. Ha a választópolgár a
szavazólapnak az urnába való elhelyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta,
az elrontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja és helyébe új lapot ad ki. A
bizottság az elrontott szavazólap helyett újat csak egyszer adhat ki.

Milyen feltételei vannak a szavazás érvényességének?
a) _____________________________________________________________________
b) _____________________________________________________________________
c) _____________________________________________________________________

2. A feladatlap hátulján található táblázatok megfelelő mennyiségben való
sokszorosítása után készítsetek elő annyi szavazólapot, amennyire az osztály tagjainak
szüksége lesz!
A következőket kell tennetek:
•

Meg kell határoznotok, hogy összesen hány cédulára lesz szükségetek, és a lap
hátuljáról ennek megfelelő mennyiségű másolatot kell készítenetek.

•

Minden lapra fel kell írnotok a képviselőjelöltek neveit.

•

A pártra vonatkozó rovatokat kihúzhatjátok, mert Iskolafalván a választás időpontjáig
még nem alakultak politikai pártok, s így minden jelölt függetlennek számít.
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SZAVAZÓLAP
Iskolafalva képviselőinek megválasztásához
200….. …………… hó …..nap
Érvényesen szavazni csak öt jelöltre lehet!
A jelölt neve

Szavazat

Politikai párt
rövid név

Politikai párt teljes név

O
O
O
O
O
O
O
O
O
A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például:

⊗⊕

 ………………………………………………………………………………………………

SZAVAZÓLAP
Iskolafalva képviselőinek megválasztásához
200….. …………… hó …..nap
Érvényesen szavazni csak öt jelöltre lehet!
A jelölt neve

Szavazat

Politikai párt
rövid név

Politikai párt teljes név

O
O
O
O
O
O
O
O
O
A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például:

⊗⊕
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SZAVAZATSZEDŐ URNA KÉSZÍTÉSE
Csoportos feladatlap

1. Olvassátok el közösen, és értelmezzétek az alábbi definíciót, majd válaszoljatok
írásban az alatta lévő kérdésre!

SZAVAZATSZEDŐ URNA
Doboz, amely arra szolgál, hogy a választópolgárok a választási bizottság előtt ebbe
helyezhessék bele a szavazataikat. A szavazás megkezdése előtt a szavazatszedő urnát a
választási bizottság lezárja, és csak a szavazás végén, közösen nyitják ki.

Kik és hogyan kezelik a szavazatszedő urnát a választások ideje alatt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. A rendelkezésre álló eszközök felhasználásával készítsetek szavazatszedő urnát, az
alábbi minta alapján!

Találjátok ki, hogy mivel tudjátok megfelelően helyettesíteni a lakatot, ha az nem áll a
rendelkezésetekre.
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A MI ÖNKORMÁNYZATUNK
Egyéni feladatlap

Derítsd ki, hogy hol található a mi településünk polgármesteri hivatala. Az internet
segítségével gyűjtsd össze, majd írd le a megtalált információkat!

1. Ki a mi polgármesterünk?
_____________________________________________________________________

2. Pontosan hol található a polgármesteri hivatal? Mi a címe?
_____________________________________________________________________

3. Mi a központi telefonszáma? _____________________________________________

4. Milyen időpontokban lehet odamenni, ha valamilyen ügyet el akarsz intézni?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Vajon te, személy szerint, milyen esetekben, milyen ügyekkel kapcsolatban kerülhetsz
érintkezésbe az ott dolgozó emberekkel?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

