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1/2016.(XI.18.) sz. HVB Határozat

Vigántpetend Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzan képviselők és

polgármesterek választásárőI szőIő 2010. évi L. törvény 20. § (5) bekezdése alapjan és a
választási eljarásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény 302. § (2) bekezdésében megltatározott
jogkörben eljárva Vigántpetend községben időközi vélasztást tíJz ki a megiiresedett
polgármesteri tisáség betöltésére.

Az időközi polgármester választás időpontj a :

2017 .íebruár 26. (vasárnap)

A Helyi Yálasztási Bizottság ahatérozat 1. sz. melléklete szerint áIlapítja meg az időközi
polgármestet választás naptár szerinti eljárási határidő és határnapjait.

A helyi Választási Bizottság elrendeli a hatérozat közzétételét Vigantpetend Község
Önkormanyzata hirdetőtáhláján, illetve a helyben szokásos módon, valamint Vigántpetend
Község Önkormányzata www.vigantpetend.hu hivatalos honlapj an.

A Helyi Válasáási Bizottság elrendeli továbbá a hatfuozat azowtalí megküldését a Nemzeti
Yálasztási Iroda elnöke, valamint a Területi YáIasztási Iroda vezetője részére.

Ezen határozat ellen a meghozatalátől szálmított 3 napon belül személyesen, levélben,

telefaxon vagy elektronikus levélként a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottságnak
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) címzett fellebbezés nffitható be a Helyi YáIasztási
Bizottságnál (8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123., mapatik@hu.inter.net fax: 435-055)

illetékmentesen.

A fellebbezést úgy kell benlujtani, hogy az legkésőbb 2016. november 21. (hétfő) 16.00 óráig

megérkezzen. A határidő j ogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, a fellebbezés benyújtójának nevét,

lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímtől eltér - postai értesítési címét, a kérelem

benyujtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyaíországi lakcímmel

nem rendelkező vá|asztőpolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, magyar

éllartpolgarságát igazolő okiratának típusát és számát. A fellebbezés tartalmazhatja

benyujtójrának telefonszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési

me gbízottj ának nevét tel efaxszm át v agy e lektronikus levél c ímét.



/
Indoklás

A Helyi Válasáási Bizottság megállapította, hogy Nemoda István, Vigantpetend község

pol gármest er e 20 l 6. november 0 3 -i hatállyal lemondott polgármesteri tisztségérÖl.

Magyarország helyi önkormányzatairőI szőlrő 20|1. évi CLrcOOX. törvény 69. § (1)

bekezdésének 0 pontja alapján a polgármester tisásége megszűnik a tisztségrŐl valÓ

1emondással. A fenti tények a\apján a Helyi Választási Bizottság megállapítja a mandátum, a

polgármesteri tisztség megüresedését. A helyi önkormányzatí képviselők és polgármesterek a

váIasztásről szóló 2010. évi L. törvény 20. § (5) bekezdése alapjan. ha a polgármester

megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni.

A váIasztási eljárásról szóló 2013. évi X)O(VI. törvény (tovabbiakban: Ve.) 6. § (3)

bekezdése és a 8. §-a alapjan az ídőközi váIasztást a mandátum megüresedésétől számitott

120 napon belülre (2017. március 03.) kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kiíúzést követő

80-100. napközé,vagyis 2017. február06. és 2017. február26-aközé essen.

A helyi Választási Bizottság hatáskörét aYe.302. § (2) bekezdése és a 11. § (1) bekezdése

hatírozzameg, A határozat a Ve. jelen határozatbarlrögzítettjogszabályi rendelkezésein, a

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 22l. § (1) bekezdés és, a223-224. §-an és a

307lP §-on alapul.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja atapjan tárgyánáI

fogva illetékmentes a választással kapcsolatos törvényekből eredő jogok érvényesítésével,

kötelezettségek telj esíté sével kapcsolato s elj árás.

Vigántpetend, 201 6. november 1 8,
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Vigántpetend Község
Helyi Választási Bizottság 1,12016. (XI.18.) számú határozatának/" l,. sz. melléklete

A Ve. 11. § (1) bekezdésében és a 302. § (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapjén a
20t7. február 26. napjara kitílzOtt időközi polgármester váIasztás eljarási határidőinek és
határnapjainak naptár szerinti megéllapitására a Helyi Válasáási Bizottság a következőket
rendeli el:

FB r,aD AT/HATÁRI D ó Har ÁnN lp JoGALAP
Aválasztás kitiízése (a szavazás
napja a kiíúzés napját követő
80. és a 100. nap közé essen)

2016.11.18.
Ve. 8. § (1) bekezdés a) pontja,
Ve. 302. § (1) bekezdés

Ertesítö készítés dátuma (a

szavazás naoia előtti 58 nao)
20I6.I2.30, Ve. 1 15. § (l) bekezdés

A polgármesterjelölt állíáshoz
szükséges ajánlások számát a
helyi választási iroda vezetője
állapitja meg (a szavazást
megelőző 58. napot követő
munkanapon)

2017,01.02. Ye.307/E, § (1) bekezdés

Az értesítők kiküldése (a
szavazás napia előtti 48. nap)

z0I7.01.09. Ve. 1l5. § (2) bekezdés

Jelölt állítás, a HVI legkorábban
az igénylő részére az általa
igényelt mennyiségű ajánlóívet
átadla (a vá|asztást megelőző
48. naoon)

2017.01.09. Ve. 121. § (2) bekezdés

Választási kamprányidőszak (a
szavazás napját megelőző 50.
naotól a szav azás napi áis tart)

2017.0I.07,-
2017,02.26, 19.00 óráig

Ve. 139, §

A polgrármesler jelöltet
legkésőbb a szavazást megelőző
34. napon kell beielenteni

2017.01.23.
16.00 óráig

Ye.307lG. § (1) bekezdés

A bejelentett jelöltek
szavazőlapi sorrendjének
me sállapitás a sorso lás sal

2017.01.23.
l6.00 óra után

Ve, 160, § (2) bekezdés

Az ajánlóívek leadásrának
határidöben történő
elmulasztása

2017,01,23.
l6.00 óra után

Ye. |24, § (2) bekezdés

A szavazőlap adattartalmának
ióvráhasvása

2017.0I.23.1íín Ye. 162. § (1) bekezdés

Választási bizottságok
megbízott (delegált) tagjainak
bejelentése (a szavazást
megelőző 16. nap 16.00 óráig)

2017.02.10.
16.00 óráig

Ve. 30. § (2) bekezdés

A válasrtőpolgár mozgóurna
irránti kérelmének benyújtása (a

HVI-hez a szavazást mege|őző
2. nap 16.00 óráig) (SZSZB-hoz
a szavazás napján)

2017 .02,24, l 6.00 óráig
2017 .02.26. l 5.00 óráig

Ve, 103. § (2) bekezdés a)
pontja,
Ve. 103. § (2) bekezdés b)
pontja

Választási gyűlés tartásának
utolsó időoontia

2017 .02.25. 24,00 őráig Ve. l45. § (1) bekezdés



Frlalar/rrarÁntoó HlrÁnN ar JoGALAP
Szavazőközi névjegyzék és
mozgőurnát kérő
válasáópolgárok jegyzékének
lezátrása ( legkésőbb a szav azást
megelőző 2. napon 16.00 óra
után)

2017.02,24.
16.00 óra után Ve. 106. § (l) bekezdés

Ve. 106 § (2) bekezdés

Szavazőközi névjegyzék és
mozgőurnát kérő
válasáópolgárok jegyzékének
kinyomtatása (legkésőbb a
szav azást megelőzó napon)

2017,02.24.
16.00 óra után

Névjegyzék, szavazőlapok,
szavazáshoz szíikséges egyéb
kellékek ánadása szszB
E lnökének (v álasztást me gel őző
napon)

2017,02.25. Ve. 164. § (1) bekezdés

A szav azőhelyiségben szav azás zU17.02.26.
6.00-19.00 óráis Ve. 169. §

A szavazás napján nem
folytathat kampránytevékenység
a szavazőhelyiség bejáratátől
számított 150 méteres
távolságon belül

2017.02.26.
6.00-19.00 óráig Ve. 143. §

Szavazatok összesítése,
eredmény megállapítása 2017 .02,26.-2017 .02.27 . Ve. 307Atr, § (1) bekezdés
HVI-nál a szavazóköri és az
eredményjegyzőkönyv egy
példánya megtekinthető a
szavazást követő 3 napon belül

2017.03,0I.
l6.00 óráig Ve.204. §

v alasztásl plakátok eltávolítása
( a szavazást követő 30. napis) 2017 .03.28. l 6.00 őráig Ye, l44. § (7) bekezdés
A kinyomtatott szavazőköri
névjegyzék és a mozgőumát
igénylő válasáópolgárok
kinyomtatott jegyzékének
megsemmisítése (a szavazást
követő 90. nap utáni első
munkanap)

2017,05.29. Ve. 109. § (1) bekezdés

A szavazólapok, választási
iratok a jegyzőkönyv
kivételével - megőrzése, majd
megsemmisítése (a szavazást
követő 90. nap utáni első
munkanap)

2017.05.29, Ve. 205. § (2) bekezdés

Az ajánlóíveket a }IVI a
szavazást követő 90. nap utáni
munkanapon megsemmisíti)

2017.05.29. Ve. 128. § (l)


