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MEGHÍVÓ
A Helyi Választási Bizottság Elnöke Tisztelettel meghívja Önt a Bizottság

2014. december 1. napján 16.00 órakor
kezdődő ülésére a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal üléstermébe.
Napirendi pontok:
1. Időközi önkormányzati képviselő választás kitűzése
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2014. november 20.

Tisztelettel:

Dr. Szendrei Éva s.k.
HVB elnök

ELŐTERJESZTÉS
Gyomaendrőd Város Helyi Választási Bizottságának
2014. december 1-i ülésére

Tisztelt Helyi Választási Bizottság!

Dr. Csorba Csaba a Helyi Választási Iroda vezetője 2014. november 17-i keltezésű levelében
arról tájékoztatott, hogy Hornok Ernő Attila, akit 2015. október 12-én az 5. egyéni
választókerületben önkormányzati képviselőnek választottak 2014. november 10-én a
Képviselő-testülethez intézett levélben jelentette be képviselői megbízatásáról történő
lemondását. A lemondó levelet személyesen nyújtotta át Toldi Balázs polgármesternek 2014.
november 10-én.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 29. § (1) bekezdése szerint „Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik: (...) f)
lemondással;”.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló (a továbbiakban: Vjt.)
2010. évi L. törvény 20. § (5) bekezdése alapján „ha az egyéni választókerületi képviselő (…)
megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni”.
A fentiekből megállapítható, hogy az Mötv. 30. § (4) bekezdése értelmében az írásbeli
lemondás esetén a képviselő megbízatása az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik
meg, így a fent idézett törvény 3. § (4) bek. b) pontja értelmében a 5. egyéni választókerület
képviselői helye 2014. november 10-én megüresedett.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 302. § (2)
bekezdése szerint a települési önkormányzati képviselő időközi választását a helyi választási
bizottság bizottság tűzi ki.
A Ve. 8. § (1) bekezdése értelmében „az időközi választást a) (…) a mandátum megüresedésétől, (...) számított százhúsz napon belülre kell kitűzni.” A Ve. 302. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő időközi választását „… úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja
a kitűzés napját követő nyolcvanadik és századik nap közé essen.”
A Ve. 11. § (1) bekezdésének rendelkezései értelmében a „.. törvényben foglalt határidők
naptár szerinti dátumait (…), időközi választásra a választást kitűző választási bizottság
határozattal állapítja meg.”
További szabályok még, hogy „a szavazást vasárnap kell megtartani, és a szavazás napja nem
eshet a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra. [Ve. 6. § (2) és (3) bekezdés] A
munka törvénykönyvének 102. § (1) bekezdése szerint „Munkaszüneti nap: január 1., március
15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és
december 25-26.”

Megvizsgálva a Ve. időközi választás kitűzésére és a határidők számítására vonatkozó
szabályait, azt állapíthatjuk meg, hogy a legoptimálisabb időpont 2015. március 1-e. A
mandátum megüresedésétől számított 120 napon belüli időpontra és kitűzéstől számított 80
és 100 napos időintervallumon belüli vasárnapokra tekintettel a végső időpont március 8-a
lehetne, a legkorábbi időpont pedig február 22-e. Az utóbbi időpont esetén a választási
kampány már a szilveszteri ünnepséghez esne közel, míg az utóbbi a a Március 15-ei Nemzeti
Ünnep előtti hétvége lenne.
Ebből a megfontolásból javaslom 2015. március 1-ére, vasárnapra kitűzni az 5. számú
egyéni önkormányzati választókerületben az időközi önkormányzati képviselő-választást.
A fenti indokok alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Helyi Választási
Bizottság elé.

Gyomaendrőd helyi Választási Bizottság
…/2014. (XII. 1.) HVB határozata
Gyomaendrőd Helyi Választási Bizottság Gyomaendrőd 5. számú
önkormányzati egyéni választókerületében időközi önkormányzati
egyéni választókerületi képviselő-választás kitűzése tárgyában
meghozta a következő
határozatot:
Gyomaendrőd Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB)
Gyomaendrőd 5. számú önkormányzati egyéni választókerületében
lemondás miatt megüresedett önkormányzati egyéni választókerületi
képviselői mandátum betöltésére az időközi választást 2015. március 1.
napjára tűzi ki.
A HVB a választási eljárás határidőit és határnapjait e határozat
melléklete szerint határozza meg.
Ezen határozat ellen a döntés meghozatalától számított 3 napon belül
illetékmentes fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon
megérkezzen a HVB-hez (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) A
fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus
levélben (titkarsag@gyomaendrod.hu) lehet előterjeszteni a Békés
Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB)
megcímezve, de a HVB (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
benyújtva.

A jogorvoslatról a TVB dönt, a beérkezéstől számított 3 napon belül. A
jogorvoslattal megtámadott határozatot helyben hagyja, vagy
megváltoztatja, az első fokon eljárt választási bizottságot új eljárásra
nem utasíthatja. A fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani,
ha nem az arra jogosultak nyújtották be, elkésett, nem tartalmazza a
fellebbezés kötelező tartalmi elemeit, nem a megtámadott határozatot
hozó választási bizottsághoz terjesztették elő.
Indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 29. § (1) bekezdése szerint „Az
önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik: (...) f) lemondással;”.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
szóló (a továbbiakban: Vjt.) 2010. évi L. törvény 20. § (5) bekezdése
alapján „ha az egyéni választókerületi képviselő (…) megbízatása
megszűnik, időközi választást kell kitűzni”.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ve.) 302. § (2) bekezdése szerint a települési önkormányzati képviselő
időközi választását a helyi választási bizottság bizottság tűzi ki.
A Ve. 8. § (1) bekezdése értelmében „az időközi választást a) (…) a
mandátum megüresedésétől, (...) számított százhúsz napon belülre kell
kitűzni.” A Ve. 302. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati
képviselő időközi választását „… úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja
a kitűzés napját követő nyolcvanadik és századik nap közé essen.”
A Ve. 11. § (1) bekezdésének rendelkezései értelmében a „.. törvényben
foglalt határidők naptár szerinti dátumait (…), időközi választásra a
választást kitűző választási bizottság határozattal állapítja meg.”
Dr. Csorba Csaba, a Gyomaendrődi Helyi Választási Iroda vezetője
2014. november 17-én kelt levelében arról tájékoztatta a HVB elnökét,
hogy Hornok Ernő Attila, Gyomaendrőd 5. számú önkormányzati
egyéni választókerületben mandátumot szerzett önkormányzati egyéni
választókerületi képviselő 2014.
november 10-i keltezésű,
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez intézett
levelében lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról. A
lemondó
levelet
személyesen
nyújtotta
át
Toldi
Balázs
polgármesternek 2014. november 10-én.
A HVB megállapította, hogy az Mötv. 30. § (4) bekezdése értelmében
az írásbeli lemondás esetén a képviselő megbízatása az írásbeli
nyilatkozat átvételének napján szűnik meg.
A HVB a Ve. 302. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Ve. 302.
§ (2) bekezdésében és a 11. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében
eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat az Mötv. 29. § (1) bekezdésén, a Vjt. 20. § (5) bekezdésén, a
Ve. 8. § (1) bekezdésén, 11. § (1) bekezdésén, 302. § (1) és (2)
bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, a 224.
§-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. §
(2) bekezdés 1) pontján alapul.

Gyomaendrőd, 2014. november 28.

Dr. Szendrei Éva
HVB elnöke

Melléklet a Gyomaendrődi Helyi Választási Bizottság ../2014. (XII. 1.)
HVB határozatához
a Gyomaendrődi 5. számú egyéni önkormányzati képviselő 2015.
március 1. napjára kitűzött időközi választása eljárási határidőinek
és határnapjainak megállapításáról
Választási bizottságok
1) A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2015. február 13-án
16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés]
2) A szavazatszámláló bizottság, tagjai 2015. március 2-án 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 2015. március 2-ától 2015. március 6-án 16.00
óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés]
A szavazóköri névjegyzék
4) Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2015. január 2-án a szavazóköri
névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve.
115. § (1) bekezdés]

5) Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában
lakcímére 2015. január 12-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés]
6) A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a
választópolgárt, aki 2015. január 2-át követően kerül a település
szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés]
7) A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) legkésőbb 2015. február 27-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodához, vagy
b) 2015. március 1-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a
szavazatszámláló bizottsághoz. [Ve. 103. § (2) bekezdés]
8) A 10. § a) pontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási
iroda legkésőbb 2015. február 27-én bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdés]
9) A 2015. február 27-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését
követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1)
bekezdés]
10) A helyi választási iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2015.
február 28-án kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdés]
11) A Nemzeti Választási Iroda a választáson szavazati joggal rendelkező
választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adatait 2015.
március 16-ig teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára.
[Ve. 101. §]
12) A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2015. június 1-én kell
megsemmisíteni. [Ve. 109. § (1) bekezdés]
13) A szavazóköri névjegyzéknek
és a
mozgóurnát
igénylő
választópolgárok jegyzékének az adatait 2015. június 1-én kell törölni.
[Ve. 109. § (2) bekezdés]
A jelölt- és listaállítás
14) Az egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát
a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2015. január 5-ig. [Ve.
307/E. § (1) bekezdés]
15) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok
számát a központi névjegyzéknek a 2015. január 2-i adatai alapján kell
megállapítani. [Ve. 307/E. § (2) bekezdés]
16) A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de
legkorábban 2015. január 12-én adja át az igénylő részére az általa
igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]

17) Az ajánlóíveket a választási iroda 2015. június 1-én megsemmisíti. [Ve.
128. §]
A választási kampány
18) A választási kampányidőszak 2015. január 10-től 2015. március 1-én
19.00 óráig tart. [Ve. 139. §]
19) Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési
szolgáltatásainak árjegyzékét 2015. december 8-án 16.00 óráig juttatja
el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (2) bekezdés]
20) A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket
2015. március 16-án 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai
hirdetésekről. [Ve. 148. § (4) bekezdés]
21) A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon
belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2015. március 1én nem folytatható. [Ve. 143. §]
22) 2015. március 1-én választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (1)
bekezdés]
23) 2015. március 1-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. §
(4a) bekezdés]
24) A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a
szavazóhelyiség van, 2015. március 1-én nem léphet be. Az épületből
kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét
(exit poll) csak 2015. március 1-én 19.00 óra után szabad
nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]
25) A Ve. 317. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás adatait a jogerősen
nyilvántartásba vett jelölő szervezetnek legkésőbb 2015. március 1-én
16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet
három napon belül, 2015. március 1-én történő megsemmisítés esetén
2015. március 4-én 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást
teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés, 317. § (3)
bekezdés]
26) A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2015.
március 31-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]
A szavazás előkészítése
27) A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a
kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították –
sorrendjének sorsolását 2015. január 26-án, 16.00 óra után végzi el.
[Ve. 160. § (2) bekezdés]

28) A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát
igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz
szükséges egyéb kellékeket 2015. február 28-án adja át a
szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]
29) Az iratok és kellékek őrzését 2015. március 1-ig a helyi választási iroda
biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]
30) Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében
olyan választópolgár szerepel, aki 2015. február 20-án 16.00 óráig a Ve.
88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott
szavazósablont kell biztosítani. [Ve. 167. § (5) bekezdés]
A szavazás
31) A szavazóhelyiségben szavazni 2015. március 1-én 6.00 órától 19.00
óráig lehet. [Ve. 169. §]
Az eredmény megállapítása
32) A jegyzőkönyv egy példánya a helyi választási irodában 2015. március
4-én 16.00 óráig tekinthető meg. [Ve. 204. §]
33) A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő
büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi választási irodában 2015.
május 30-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés]
34) A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2015. június 1-én
kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar
Nemzeti Levéltárnak 2015. június 1-ét követően át kell adni. [Ve. 205. §
(2) bekezdés]

Gyomaendrőd, 2014. november 20.

(Dr. Szendrei Éva s. k.)
HVB elnök

