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Plébániai képviselőtestületi választás 2015.
A szavazás menete
2015. tavaszán a Plébániai képviselőtestületeket az egyházjog előírásának megtartva Megyésfőpásztor
kérésének megfelelően az eltelt 5 éves ciklus után megújítjuk. Plébániáinkon az egyes plébániák jelöltjeire
lehet szavazni 2015. március 28- és április 6. között papíralapú szavazólap kitöltésével, melyet a
templomokban egy arra kijelölt urnába kell a fenti időpontok között bedobni. A szavazólapokon szerepelni
fognak azok a jelöltek akik ellen nem emeltek kifogást a bemutatást követően (március 22-28.) A jelöltek neve
melletti kis négyzetbe kell x vagy + jellel szavazni, annyi jelöltre lehet illetve kell leadni szavazatot, amennyit
az egyes szavazólapokon írva látunk majd: az 7-11 fős jelölti listán 5 személyre, a 13-16 fős jelölti listán 10
személyre a 20 fős jelölti listán 15 névre lehet szavazni. Urnabontás az április 6.-ai liturgiák végén lesz,
amikor a világi elnökök illetve az erre felkért szavazatszámláló(k) kibontják az urnát, és jegyzőkönyvet
vesznek fel a szavazásról, a kialakult eredményről és aláírásukkal hitelesítik azt. Minden 18. életévet betöltött
hitét gyakorló személy szavazhat. A szavazócédulát a templomban személyesen vehetik át az arra jogosultak,
mindenki csak egyet, (azaz a sajátját). A szavazócédulát ki lehet vinni a templomból is, pecsét hitelesíti a
cédulák eredetiségét. Szavazni a plébánia templomokban lehet, kivételt képez ez alól a Sárkeresztesi fília,
ahol a szavazás mint a plébánia jogú templomokban fog megtörténni (a magyaralmási

plébánia

szavazólapjával). Testületi tag lesz mindaz aki 10% feletti eredménnyel végez, illetve az első 5, 10, 15 fő a
jelöltek létszámának megfelelően. Az utolsó egy (5 fős testületekben) illetve két helyezett (10-15 fős
testületekben) póttag lesz a következő testületben, független a 10%-os küszöb elérésétől. Hivatalos
eredményhirdetés április közepén várható. Minden a szavazással kapcsolatos kérdésben a plébánosnak a
világi elnökkel illetve a jelenlegi testületnek dolga döntést hozni, az egyházjog keretein belül. Az új testület
Pünkösddel fogja letenni az esküt, miután a hitelesített szavazatszámláló jegyzőkönyvek az Egyházmegyéhez
felterjesztésre kerülnek és a Megyés Püspök Úr ezek alapján aláírja a kinevezési okmányokat. Kérjük éljen az
egyházjog adta lehetőségével és szavazatával támogassa azokat, akiket a következő 5 éves testületi
ciklusban látni kíván.

