Váraszó Község Helyi Választási Bizottság
1/2017. (VIII.7.) számú
HATÁROZATA
Váraszó Község Helyi Választási Bizottsága – 2017. augusztus 7. napján tartott ülésén – az
időközi polgármester választás tárgyában meghozta a következő
határozatot.
Váraszó Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 302. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a Ve. 302. § (1) bekezdésében foglaltakra
Váraszó településen az időközi polgármester választást
2017. november 12. (vasárnap) napjára tűzi ki,
továbbá a határozat melléklete szerint megállapítja annak naptár szerinti határnapjait.
Váraszó Község Helyi Választási Bizottsága elrendeli a határozat közlését Váraszó Község
Önkormányzat és a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a
www.varaszo.hu megnevezésű honlapján.
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Heves Megyei Területi
Választási Bizottsághoz (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) címezve. A fellebbezést a Váraszó
Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni.
A fellebbezést személyesen, levélben (3254 Váraszó, Rákóczi út 1.), telefaxon (36/568-035)
vagy elektronikus levélben (e-mail cím: hivatal@petervasara.hu) úgy kell előterjeszteni, hogy
az legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3. napon, azaz legkésőbb 2017. augusztus 10.
napján 16 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.
Fellebbezéssel élhet a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy
más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján
illetékmentes.

INDOKOLÁS
A A 2014. október 12. napon megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásán a választópolgárok Pál István László jelöltet választották meg a település
polgármesterévé. A polgármester 2017. május 29. napján tisztségéről 2017. augusztus 1. napi
hatállyal lemondott, amely lemondásról a képviselő-testület tájékoztatásra került.
A Ve. 8. § (1) bekezdése alapján az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított
százhúsz napon belülre kell kitűzni.
A Ve. 302. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi
választását a helyi választási bizottság tűzi ki.
A Ve. 302. § (1) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzést
követő nyolcvanadik és századik nap közé essen.
Nem lehet kitűzni a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választását a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének április 1. napja
és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napja közötti
napokra. A Ve. 6. § (2)-(3) bekezdése szerint a szavazást vasárnap kell megtartani, a szavazás
napja nem eshet a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá húsvét- vagy
pünkösdvasárnapra. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése
értelmében munkaszüneti nap: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő,
augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.
A fentieknek megfelelően a Váraszó Község Helyi Választási Bizottsága a Ve. 302. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Ve. 302. § (1) bekezdésében foglalt határidők
figyelembevételével az időközi választást a rendelkező részben foglaltak szerint 2017.
november 12. napjára (vasárnap) tűzte ki.
A Váraszó Község Helyi Választási Bizottsága a Ve. 11. § (1) bekezdése alapján az időközi
választás naptár szerinti határnapjait jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állapította
meg.
Jelen határozat a Ve. 6. § (2)-(3) bekezdésein, 8. § (1) bek. a) pontján és (2) bek. b) pontjának
rendelkezésein, továbbá a 11. § (1) bekezdésén, a 302. § (1) és (2) bekezdésein, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 221. § és 223 – 225. § rendelkezésein alapul.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál
fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó
jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.
Váraszó, 2017. augusztus 7.
Pál Szilárdné
a Helyi Választási Bizottság elnöke

Váraszó Helyi Választási Bizottság
1/2017. (VIII.7.) számú határozatának melléklete

Az időközi választás naptár szerinti határnapjai
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 302. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. év november hó 12. napjára Váraszó
településen kitűzött időközi polgármester választás eljárási határidőinek és határnapjainak
naptár szerinti megállapítására a Helyi Választási Bizottság a következőket rendeli el:
Kampánytevékenység:

I.

1. A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól, 2017. év szeptember
hó 23. napjától kezdődően a szavazás napján a szavazás befejezéséig, azaz 2017. év
november hó 12. nap 19.00 óráig tart (Ve. 139. §).
2. A szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen - választási
kampánytevékenység 2017. év november hó 12. napján nem folytatható. (Ve. 143. §)
3. Választási gyűlés a I/1. pontban nevesített kampányidőszakban tartható, azzal a kivétellel,
hogy a szavazás napján, azaz 2017. év november hó 12. napján választási gyűlés nem
tartható. (Ve. 145. § (1) bekezdés)
4. Politikai reklámot a szavazás napján, 2017. év november hó 12. napján nem lehet
közzétenni. (Ve. 147. § (4a) bekezdés)
5. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték legkésőbb 2017. év
december hó 12. napjáig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás
költségét viselni. (Ve. 144. § (7) bekezdés)
II.

A választási bizottságok:

1.

A választási bizottságok megbízott tagját legkésőbb 2017. év október hó 27. nap 16.00
óráig lehet bejelenteni. (Ve. 30. § (2) bekezdés)

2.

A szavazatszámláló bizottság (az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi
választási bizottság) tagjai 2017. év november hó 13. napján mentesülnek a
jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. (Ve. 15. § (1) bekezdés)

3.

A munkáltató a választási szerv 2. pont szerinti tagját megillető bér és járulékai
megtérítését 2017. év november hó 17. nap 16.00 óráig igényelheti a Helyi Választási
Irodától. (Ve. 15. § (2) bekezdés)

III.

A szavazóköri névjegyzék:

1. Az időközi választáson azt a választópolgárt kell a szavazóköri névjegyzékbe felvenni, aki
a szavazókörben lakcímmel rendelkezik. (Ve. 307/C. § (1)bekezdés)
2. Az 1. ponttól eltérően az a választópolgár, aki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik azon a településen, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
legutóbbi általános vagy időközi választásának napján a szavazóköri névjegyzékben
szerepelt, csak ugyanazon településen vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe. (Ve. 307/C.
§ (2) bekezdés)
3.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2017. év szeptember hó 15. napján szerepel a
szavazóköri névjegyzékben, a Nemzeti Választási Iroda, értesítő megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. (Ve. 115. § (1) bekezdés)

4.

Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2017. év
szeptember hó 25. napjáig kell megküldeni. (Ve. 115. § (2) bekezdés)

5. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a.) legkésőbb 2017. év november hó 10. nap 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi
Választási Irodához, vagy
b.) 2017. év november hó 12. nap 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló
bizottsághoz. (Ve. 103. § (2) bekezdés)
6. A Helyi Választási Iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2017. év november hó 11. napján kinyomtatja. A
Helyi Választási Iroda vezetője a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát
igénylő választópolgárok jegyzékét hitelesíti. (Ve. 106. § (2) bekezdés)
7.

A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok
kinyomtatott jegyzékét 2018. év február hó 12. napján kell megsemmisíteni. (Ve. 109. §
(1) bekezdés)

8.

A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének az
adatait 2018. év február hó 12. napján kell törölni. (Ve. 109. § (2) bekezdés)
IV.

A jelölt és listaállítás

1. Azt a szervezetet, amely jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő
szervezetként be kell jelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a
képviseletére jogosult személy jelentheti be. (Ve. 119-120. §, Ve. 307/D. §)
2. A polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a Helyi Választási Iroda
vezetője állapítja meg 2017. év szeptember hó 18. napján (Ve. 307/E. §). A szükséges
ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek
a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani. A szükséges
ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

3. A Helyi Választási Iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2017. év
szeptember hó 25. napján adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű
ajánlóívet. (Ve. 121. § (2) bekezdés)
4. A polgármester jelöltet legkésőbb 2017. év október hó 9. nap 16.00 óráig kell bejelenteni.
(Ve. 307/G. § (1) bekezdés).
5. Az ajánlásokat a Helyi Választási Iroda ellenőrzi a jelölt bejelentésétől számított három
napon belül, majd az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a Helyi Választási Bizottságot,
amely minden – a törvényes feltételeknek megfelelő - jelöltet nyilvántartásba vesz legkésőbb
a jelölt bejelentését követő negyedik napon (Ve. 127. §, 132. §).
6. Az ajánlóíveket a Helyi Választási Iroda 2018. év február hó 12. napján megsemmisíti.
(Ve. 128. §)
V.

A szavazás előkészítése:

1. A Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével, amelynek
nyilvántartásba vételét jogerősen elutasította - sorrendjének sorsolását a jelöltek
bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, azaz 2017. év október hó 9. napján 16 óra
után végzi el (Ve. 160. § (2) bek.).
2. A Helyi Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket
2017. év november hó 11. napján adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. (Ve. 164.
§ (1) bekezdés)
VI.

A szavazás:

A szavazóhelyiségben szavazni 2017. év november hó 12. napján 6.00 órától 19.00 óráig
lehet. (Ve.169. §)
VII.

Az eredmény megállapítása:

1. A Helyi Választási Bizottság a szavazás napján, 2017. év november hó 12. napján
állapítja meg a választás eredményét. (Ve. 307/N. §)
2. A jegyzőkönyv egy példánya a Helyi Választási Irodában a szavazást követően 2017. év
november hó 15. nap 16.00 óráig megtekinthető. (Ve. 204. §)
3. A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggésben büntetőeljárás nincsen
folyamatban – a Helyi Választási Irodában 2018. év február hó 10. napjáig kell
megőrizni. (Ve. 205. § (1) bekezdés)
4. A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2018. év február hó 12. napján
kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével a Magyar
Nemzeti Levéltár részére a Helyi Választási Iroda vezetője adja át. (Ve. 205. § (2) bek.)

A határozatról értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Helyi Választási Bizottság
Nemzeti Választási Iroda
Heves Megyei Területi Választási Iroda
Irattár

