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1/2011. (XI.8.) sz. HVB HATÁROZAT

Tárgy: Időközi választás kitűzése

Fertőd Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés j) pontjában megállapított
hatáskörében eljárva időközi polgármester, valamint önkormányzati képviselőválasztás kitűzése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság - a képviselő-testület feloszlásának kimondása miatt – Fertőd

település vonatkozásában 2012. január 15. napjára (vasárnapra)
időközi polgármester, valamint önkormányzati képviselő-választást tűz ki,
továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti
határnapjait.

Az időközi választásra az általános választás szabályait kell alkalmazni.
A határozat ellen a meghozatalától számított két napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei
Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Helyi
Választási Bizottsághoz (HVB) kell benyújtani úgy, hogy legkésőbb 2011. november 10-én
16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 79. § (2)
bekezdés szerinti alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg a kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS
A 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők, és polgármesterek
választásán mandátumot szerzett képviselő-testület úgy határozott, hogy 2011. november 2án a 119/2011. (XI.2.) sz. önkormányzati határozatával kimondta az Ötv. 18. § (3)
bekezdése alapján 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag a feloszlását.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. L. törvény (a
továbbiakban: Övjt.) 20. § (5) bekezdésében foglaltak alapján „Ha az egyéni választókerületi
képviselő vagy polgármester, főpolgármester megbízatása megszűnik, időközi választást kell
tartani.”
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. § (3)
bekezdése lehetőséget biztosít a képviselő-testületnek arra, hogy a megbízatásának lejárta
előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel (azaz a megválasztott települési
képviselők több mint a felének a szavazatával) kimondhassa a feloszlását.
A Ve. 115. § (1) bekezdése alapján „Az időközi választást az ok felmerülésétől számított 30
napon belül az illetékes választási bizottság tűzi ki. Az időközi választást a mandátum
megüresedésétől számított négy hónapon belülre, a képviselő-testület feloszlatása vagy
feloszlása esetén három hónapon belülre kell kitűzni. Nem lehet időközi választást
tartani az általános önkormányzati választások évében április 1-je és az általános választás
napja között. Az időközi választásra az általános választás szabályait kell alkalmazni.”
A fentieknek megfelelően a Helyi Választási Bizottság a Ve. 105/A.§ (2) bekezdés j)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Ve. 115.§ (1) bekezdésében foglalt határidők
figyelembe vételével az időközi választást a rendelkező részben foglaltak szerint 2012.
január 15. napjára (vasárnapra) tűzte ki.
A Helyi Választási Bizottság a Ve. 105/A.§ (2) bekezdés j) pontja alapján az időközi választás
naptár szerinti határnapjait a határozat mellékletében foglaltak szerint állapította meg.
A határozat a Ve. 105/A.§ (2) bekezdés j) pontján, 115.§ (1) bekezdésén, az Övjt. 20.§ (5)
bekezdésén, valamint a 2000. évi XCVI. Törvény 2.§ g) pontján alapul.
A jogorvoslati jog biztosítására a Ve. 79.§ (1) bekezdése, 80.§ (1) és (2) bekezdése alapján
került sor.
F e r t ő d, 2011. november 8.
Bors Dezső
HVB elnöke
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A Fertődi Helyi Választási Bizottság 1/2011. (XI. 8.) számú határozatának
I. számú melléklete
az

időközi

helyi

önkormányzati

képviselők

és

polgármester-választás

határidőinek és határnapjainak megállapításáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2)
bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők
és polgármester 2012. január 15-re kitűzött időközi választása eljárási határidőinek és
határnapjainak naptár szerinti megállapítására a helyi választási bizottsága
következőket rendeli el:

I.

A választójogosultság nyilvántartása

1. A névjegyzéket 2011. november 30-tól december 04-ig közszemlére kell tenni.
[Ve. 14. § (1) bekezdés]
2. A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel
miatt 2011. november 30-tól december 04-én 16.00 óráig lehet kifogást
benyújtani. [Ve. 20/E. § (1) bekezdés]
3. A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt
2011. december 1-ig meg kell küldeni a választópolgároknak. [Ve. 14. § (1)
bekezdés és 46. § (1) bekezdés]
4. A módosított névjegyzék 2012. január 13-án 16.00 óráig tekinthető meg a
polgármesteri hivatalban. [Ve. 15. § (3) bekezdés]

II.

A választási bizottságokba történő delegálás

A választási bizottság megbízott tagjait a választókerületben jelöltet állító jelölő
szervezet, illetve a független jelölt legkésőbb 2011. december 30-án 16.00 óráig
jelentheti be. [Ve. 25. § (2) bekezdés]
III.

A választási kampány

1. A választási kampány 2012. január 15-én 00.00 óráig tart. [Ve. 40. § (1)
bekezdés]
2. Kampányt folytatni 2012. január 15-én 0.00 órától január 15-én 19.00 óráig tilos.
[Ve. 40. § (2) bekezdés]
3. A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetője a jelölt,
jelölő szervezet kérésére 2011. december 26-tól adja át. [Ve. 45. §(2) bekezdés]
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4. A 3. pont szerint teljesített adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2012. január 15-én
meg kell semmisíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet 2012. január 18-ig át kell
adni az adatszolgáltatónak. [Ve. 45. § (3) bekezdés]
5. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték 2012. február
14-ig köteles eltávolítani. [Ve. 42. § (6) bekezdés]
IV.

A jelölés

1. Jelöltet ajánlani 2011. december 16-án 16.00 óráig lehet.
2. A jelöltet legkésőbb 2011. december 16-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a
választási bizottságnál. [Ve. 52. § (1) bekezdés]
3. A jelöltnek, illetőleg a jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket
2011. december 19-én 16.00 óráig meg kell semmisíteni. Az erről készült
jegyzőkönyvet 2011. december 22-én 16.00 óráig át kell adni a választási
bizottságnak. [Ve. 60. §]
4. Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást a választási iroda
2012. január 15-én megsemmisíti. [Ve. 59. § (3)]

V.

A szavazatok összesítése

1. A helyi választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei
alapján 2012. január 16-án 16.00 óráig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a
választási eredményt. [Ve. 73. § (3) bekezdés]
2. A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a választási irodában 2012. január
18-án 16.00 óráig megtekinthető. [Ve. 75. § (2) bekezdés]
3. A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2012. április 14-ig meg kell őrizni.
2012. április 14-e után a választási iratokat – a jegyzőkönyv kivételével – meg
kell semmisíteni. [Ve. 75. § (3) bekezdés]
4. A jegyzőkönyveket 2012. április 15. után át kell adni az illetékes levéltárnak.
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