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BÉKÉSI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

5630 Békés, Petőfi u. 2.

Iktatószám: Tárgy: Idöközi képviselöválasztás kitűzése az
I. Számú egyéni váLasztókerületben

A Békési Helyi Választási Bizottság
1/2018. (V. 31.) számú

HATÁROZATA
Időközi önkormányzati képviselőválasztás kitűzéséről és a választással kapcsolatos

határidők naptár szerinti meghatározásáról

A Békési Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Békési I. számú egyéni
választókerületben 2018. szeptember 02. napjára idöközi önkormányzati
képviselőválasztást tűz Id.

A Bizottság a választás határnapjait a jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár.jelőlt.jelölö szervezet.
továbbá az ügyben érintett természetes és Jogi személy, Jogi személyiség nélküli szervezet —

Jogszabálysértésre hivatkozással. illetve a Bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozat
ellen — fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen. levélben (Cím: 5630 Békés, Petőti
utca 2.), telefon (66/411-011), fax (66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail Cím:
varoshazaűbekesvaros.hu) kell elöterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a Jelent határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Békés 1. Számú egyéni választókerületének önkormányzati képviselője 2018. év május hó 19.
napján elhalálozott.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szó]ó 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. (1)
bekezdés i) pontja értelmében az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik az
önkormányzati képviselő halálával.

A képviselő megbízatás megszűnése miatta helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. (5) bekezdése alapján időközi választást kell
kitűzni.

Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 8. * (1) bekezdés
a) pontja akként rendelkezik, hogy az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított
százhúsz napon belülre kell kitűzni.

A Ve. 302. * (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választását úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzést követő nyolcvanadik és századik
nap közé essen.
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A Ve. 6. (2) bekezdése szerinti rendelkezés alapján a szavazást Vasárnap kell megtartani.

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a szavazás napja nem eshet a munka törvényköve

szerinti munkanapra, továbbá húsvét - vagy pünkösdvasárnapra.

A Ve. 11. * (1) bekezdése kimondja, hogy a Ve.-ben foglalt határidők naptár szerint dátumait -

időközi választás esetén - a választást kitűző választási bizottság határozattal állapítja meg.

A fentiekre tekintettel a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint tűzte ki a választást és
a mellékletben meghatározottak szerint állapította meg a határidők naptár szerinti dátumait.

A Bizottság hatásköre a Ve. 302. * (2) bekezdésén és a II. (1) bekezdésén alapul.

A Bizottság határozata a felhívott jogszabályhelyeken kívül a Ve. 44-49. *-ainak
rendelkezésein alapul

A feHebbezés lehetőségét a Ve. 22 * () bekezdése, valamint a 223. () és (3) bekezdése
biztosítja.

Békés. 2018. május 31.

Palatinus Pál
lasztási bizottság elnöke

Értesül:
- Nemzeti Választási Iroda (rövid úton és postai úton)
- Területi Választási Iroda (rövid úton és postai úton)

Közzétéve:
- Békési Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
- A Hivatal honlapján (httpJ/bekesvaros.hu)
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Melléklet ci Békési Helyi Választási Bizottság 1/20 18. (V 31.) számú határozatához

1. A választási bizottságok

1. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2018. augusztus 17-én 16.00 óráig lehet
bejelenteni. [Ve. 30. * (2) bekezdés]

2. A szavazatszámláló bizottság tagjai 2018. szeptember 3-án mentesülnek ajogszabályban
előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. * (1) bekezdés]

3. A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését
2018. szeptember 03-tó! 2018. szeptember 7-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási
irodától. [Ve. 15. * (2) bekezdés]

11. A szavazókörök

2018. május 31-töl 2018. szeptember 2-ig nem khet szavazókör határát és sorszámát,
továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és — ha az érintett ingatlan
lakcimnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma—helyrajzi számot megváltoztatni.
[Ve. 79. (2) bekezdés]

Ill. A szavazóköri névjegyzék

1. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 201 8.július 6-án a szavazóköd névjegyzékben szerepel,
a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
vételről. [Ve. 115. (1) bekezdés]

2. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2018. július 16-
ig kell megküldeni. [Ve. 115. * (2) bekezdés]

3. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe történt felvételröl azt a választópolgárt, aki 2018. július 6-át követően kerül a
település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. * (1) bekezdés]

4. A választópolgár mozgóuma iránti kérelmének
a) lekésőbb 2018. augusztus 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási

irodához, amelynek szavazóköd névjegyzékében szerepel, vagy
b) 2018. szeptember 2-án. lekésöbb 5.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló

bizottsághoz [Ve. 103. * (2) bekezdés]
5. A 111.4. pont a) alpontja szerinti mozgóuma iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb

2018. augusztus 31-én birálja el.
6. A 2018. augusztus 31-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a

Nemzeti Választási Iroda a szavazóköd névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. (1) bekezdés]

7. A helyi választási iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2018. szeptember 1-én kinyomtatja. [Ve. 106. * (2)
bekezdés]
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8. A Nemzeti Választási Iroda a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok
központi névjegyzékben nyilvántartott adatait 2018. szeptember 17-ig teszi hozzáférhetővé
a helyi választási iroda számára. [Ve. 101.

9. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és mozgóurnát igénylő választópolgárok
kinyomtatott jegyzékét 2018. december 3-án kell megsemmisiteni. [Ve. 109.

.

(1) bekezdés]
10. A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének

az adatait 2018. december 3-án kel] törölni. [Ve. 109. (2) bekezdés]

IV. A jelöltállítás

1. A választási Iroda az igénylését követően haladéktalanul. de legkorábban 2018.július 16-án
adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. * (2) bekezdés]

2. Az egyéni választókerületi jelölt állitásához szükséges ajánlások számát a helyi választási
iroda vezetöje állapítja meg 2018. július 9-ig. [Ve. 307/E. * (1) bekezdés]

3. A szükséges ajánlások számának megállapításakor aválasztópolgár számát a központi
névjegyzék 2018. július 6-ai adatai alapján kell megállapítani. [Ve. 307/E. * (2) bekezdés]

4. Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2018. július 30-án 16.00 óráig kell bejelenteni.
[Ve. 307/G. * (1) bekezdés]

5. Az ajánlóiveket a választási iroda 2018. december 3-án megsemmisíti. [Ve. 128. ]
6.

V. A választási kampány

1. A választási kampányidőszak 2018. július 14-től 2018. szeptember 2-án 19.00 óráig tart.
[Ve. 139. *]

2. Ha sajtótennék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét
201 8.június 7. 16.00 óráigjuttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. (2) bekezdés]

3. A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2018. szeptember 17-
én 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekröl. [Ve. 148. * (4) bekezdés]

4. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejárattól számított 15 méteres távolságon belül — közterületen — választási
kampánylevékenység 2018. szeptember 2-án nem folytatható. [Ve. 143. *]

5. 2018. szeptember 2-án választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. (1) bekezdés]
6. 2018. szeptember 2-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. (4a) bekezdés]
7. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe. amelyben a szavazóhelyiség van.

2018. szeptember 2-án nem léphet be. [Ve. 150. *]
8. A Ve. 153. *-a szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. *-a szerint nyilvántartásba vett

jelöltnek és Listát állító jelölö szervezetnek legkésöbb 2018. szeptember 2-án 16.00 óráig kel!
megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2018. szeptember
5-én 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155.
(2) bekezdés]

9. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2018. október 2-án 16.00
óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. * (7) bekezdés]
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VI. A szavazás előkészítése

1. A bdyi választási bizottsága bejelentett jelöltek — annak ajelöltnek a kivételével, amelynek
nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították — sorendjének sorsolását 2018. július 30-án
16.00 Óra után végzi el. [Ve. 160. * (2) bekezdés]

2. A helyi választási iroda a szavazóköri névjevzéket. n mozgóurnát igénylő választópolgárok
jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2018. szeptember
l-én adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. * (1) bekezdés]

3. Az iratok és kellékek őrzését 2018. szeptember 2-ig a helyi választási iroda vezetője
biztosítja. [Ve. 164. * (2) bekezdés]

4. A fogyatékossággal élő választópolgár a Ve. 88. c) pontja szerinti segítséget 2018.
augusztus 24-én 16.00 óráig igényelheti. [Ve. 88. * c) pont, Ve. 167. (5) bekezdés]

VII.A szavazás

I. A szavazóhelyiségben szavazni 2018. szeptember 2-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve.
169. *]

2. A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2018. szeptember
5-én 16.00 óráig tekinthetö meg. [Ve. 204. ]

3. A szavazólapokat — ha a választás eredményével összefiiggő büntetőeljárás nincsen
folyamatban — a helyi választási irodában 2018. december l-ig kell megőrizni. [Ve. 205. *
(1) bekezdés]

4. A választási iratokat — a jegyzökönyvet kivételével — 2018. december 3-án kell
megsemmisíteni. A jegyzökönyvek elsö példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2018.
december 1-ét követően kell átadni. [Ve. 205. * (2) bekezdés]


