Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottsága
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.

Szám: DA-1Kí772-3/2016.
Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottság
7/2016. (111.30.) HVB. határozata
időközi választás időpontjának kitűzéséről
HATÁROZAT
Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 302.* (2) bekezdése alapján Dunaalmás községben a települési önkormányzati
képviselők és polgármester időközi választását
2016. június 26. napjára (vasárnap)
tűzi ki.
Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottsága Dunaalmás községben a 2016. június 26.
napjára kitűzött települési önkormányzati képviselők és polgármester időközi választása
határnapjait az alábbiak szerint állapítja meg:
FeladatíHatáridő
A választás kitűzése (a
mandátum megüresedésétől
számított 120 napon belülre
kell kitűzni, úgy, hogy a
szavazás napja a kitűzést
követő 80-100. nap közé
essen)
Névjegyzék hozzáférhetővé
tétele
(választás kitűzését követő
naptól a szavazást követő 15.
napig)
Ha a legutóbbi általános
választáson átjelentkezéssel
Atjelentkezé&re, vagy az
átjelentkezés visszavonására
irányuló
kérelem
megérkezése a választási
irodához
legkécőbb
a
szavazánt mcgclőző 2. napon
a
szavazóköri
névjegyzékben szerepelt, a
névjegyzékbefelvehető*
Értesítők kiküldése (NVI a
szavazást megelőző 48.
napig tájékoztatja a szavazást
megelőző 58. napon a
névjegyzékben
szereplő
választópolgárt)
-

Határnap
Kitűzés: 2016. március 30.

Jogszabályhely
Ve. 8. ~ (1) bekezdés
Ve. 302. * (1) bekezdés

Választás időpontja:
2016.június 26.

2016. március 3 1-től
2016.július il-ig

—

Ve. 101. *

2016. március 31-től20 16. június 24. 16.00 óra

Ve. 307/A-C.* (2) bekezdése

2016. május 9-ig

Ve. 115. * (2) bekezdése

(a szavazást megelőző 58.
nap 2016. április 29.)

Ve. 115. * (1) bekezdése

-

Mozgóuma iránti kérelem
(Választás
kitűzését
követően, de legkésőbb a
szavazást megelőző 2. napon
kell megérkezni a HVI-hez,
illetve a szavazás napján
legkésőbb 15 óráig az
SZSZB-hez)
Ajánlások
számának
megállapítása (a szavazást
megelőző 58. napot követő
munkanapon a névjegyzék
szavazást megelőző 58. napi
adatai alapján)
Ajánlóív igénylése
(választópolgár, illetve jelölő
szervezet igényelheti a HVItől a választás kitűzését
követően)
Ajánlóív kiadása
(igénylést
követően
haladéktalanul,
de
legkorábban a szavazást
megelőző 48.napon)
Jelölő
szervezet
nyilvántartásba vétele
(A
választás
kitűzését
követően, a HVI-hez történő
bejelentés alapján a HVB
veszi
nyilvántartásba, a
bejelentést követő 4 napon
belül)
Kampányidőszak
(Szavazás napját megelőző
50. naptól a szavazás
befejezéséig)
OEVB, HVB esetleg kieső
tagjainak megválasztása
SZSZB
esetleges
kieső
tagjainak megválasztása
Jelölt ajánlása, bejelentése
(legkésőbb
a
szavazást
megelőző 34. napon. Az
ajánlások ellenőrzését a
bejelentéstől számított 3
napon belül kell elvégezni a
HVB veszi nyilvántartásba, a
bejelentést követő 4 nápon
belül)
Ajánlóívek leadása

*

2016. március 31-tő!
2016. június 24. 16 óra

ye. 103.

2016. május 2.

Ve. 307/E.

*

(1) bekezdése

(a szavazást megelőző 58.
nap 2016. április 29.)

Ve. 307/E.

*

(2) bekezdése

-

(2) bekezdés

Ve. 120.* (2) bekezdés
2016. március 31-től
Ertelemszerűen
a
jelöltbejelentés határnapjáig
(2016. május 23.)
Legkorábban 2016. május 9

Ve. 121.

*

(2) bekezdés

ye. 119. * (1) bekezdés
2016. március 31-tő!
Ertelemszerűen
a Ve 307/D. ~
jelöltbejelentés határnapjáig Ve. 132. *
(2016. május 23.)

Ve. 139.

2016. május 7.
2016.június 26.

—

*

Ve. 22-23. *
2016. március 30.
2016. május 15.
2016. március 30.
Ve. 24. * (1) bekezdés
2016. június 6. ______________________________________
ye. 307/G. *
2016. május 2.9.
Ve. 127. * (1) bekezdés
20 16. május 23.
Ve. 132. *
—

—

~—

2016. május 23.
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Ve. 124. ~ (2) bekezdés

(Ajelölt, ajelölő szervezet az
összes ajánlóívet köteles a
FIVI-nek átadni a jelölt
bejelentésére rendelkezésre
álló határidőben, legkésőbb a
szavazást megelőző
34.
napon)
Jelöltek sorsolása
(Jelöltek
bejelentésére
rendelkezésére
álló
határnapon, 16 óra után)
Szavazólap adattartalmának
jóváhagyása
(HVB hagyja jóvá azt
követően, hogy valamennyi
bejelentett jelölt, illetve lista
nyilvántartásba-vétele
tárgyában
határozatot
hozott.)
Választási
bizottságok
megbízott
(delegált)
tagjainak bejelentése
(a
szavazás napját megelőző 16.
nap 16.00 óráig)
Névjegyzék
Mozgóurnát
igénylők
jegyzékének zárása
(NVI zárja)
Névjegyzék
Mozgóurnát
igénylők
jegyzékének
nyomtatása,
hitelesítése
(HVI)
Névjegyzék,
mozgóurnát
igénylők
jegyzéke,
szavazólapok,
egyéb
kellékek átadása az SZSZB
elnököknek
(szavazás napját megelőző
napon)
Választás napja

2016. május 23. 16 óra után

Ve. 160.

*

(2) bekezdés

ye. 162. * (1) bekezdés
Ve. 132. ~ bekezdés

Ve. 30.
Ve. 28.
Ve. 29.

* (2) bekezdés
* (1) bekezdés
* (2) bekezdés

_________________________

*

2016. június 24. 16 óra

Ve. 106.

2016. június 24-25.

Ve. 106. ~ (2) bekezdés

2016. június 25.

Ve. 164. ~ (1) bekezdés

2016. június 26.

7/2016. (111.31.) HVB sz.
határozata alapján
Ve. 155. * (2) bekezdés

____________________________

(1) bekezdése

__________

A Ve. 153. *-a szerinti (jelölt 2016. június 26. 16 óráig
kérésére a HVI adja ki
nyilvántartásba
vételt
követően a névjegyzékben
szereplő
választópolgárok
nevét
és
lakcímét)
adatszolgáltatás adatait a
nyilvántartásba vett jelölt
3

legkésőbb a Szavazás napján
16
óráig
köteles
megsemmisíteni
Eredmény
megállapítása
(választási eredményt a HVB
állapítja meg)
HVI-nél a szavazóköri és az
eredményjegyzőkönyv
megtekintése
(szavazást követő 3 napon
belül)
A Ve. 153. *-a szerinti
adatszolgáltatás
adatainak
megsemmisítése esetén a
nyilvántartásba vett jelölt az
erről készült jegyzőkönyvet
szavazás napján történő
megsemmisítés esetén
3
napon belül át kell adni az
adatszolgáltatást
végző
választási irodának.
Plakát eltávolítása (Aki
elhelyezte, vagy akinek az
érdekében
elhelyezték,
szavazást követő 30 napon
belül)
Szavazólapok megőrzése
(szavazás napját követő 90
napig, kiv. büntetőeljárás
esetén)
Névjegyzék,
mozgóurnát
igénylő
választópolgárok
jegyzéke,
ajánlóívek
megsemmisítése (szavazást
követő 90. nap utáni 1.
munkanapon)
Jegyzőkönyvek 1. eredeti
példányainak
megküldése
NVI-nek
Jegyzőkönyvek
1.
példányainak
átadása
a
Magyar Nemzeti Levéltárnak
(szavazást követő 90. nap
utáni munkanapon az NVI
adja át)

*

2016.június 26.

Ve. 307/N.

2016. június 29.

Ve. 204.

*

2016.június 29.

Ve. 155.

*

2016.július 26.

Ve. 144. ~ (7) bekezdés

2016. szeptember 24.

ye. 205.

2016. szeptember 26.

Ve. 109. * (1) bekezdés
Ve. 128. *
Ve. 75.* (1) bekezdés ~
pontja

(2) bekezdés

—

—

Eredmény
jogerőre
emelkedését követően
2016. szeptember 26.

*

(1) bekezdés

-

Ve. 205.

*

(2) bekezdés

A Helyi Választási Bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a határozatot tegye
közzé helyben szokásos módon a Tatai Közös Onkormányzati Hivatal Dunaalmási
Kirendeltsége hirdetőtábláján és a www.dunaalmas.hu honlapon.
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A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott
határozata ellen lehet benyújtani. Nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási
bizottság és annak tagja.
A fellebbezést a Területi Választási Bizottsághoz (2800 Tatabánya, Fő tér 4., e mail:
kemtvi2014@gmail.com) címezve Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottságánál (2545
Dunaalmás, Almási u. 32., tel.: 06-34-450-012) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a
határozat meghozatalától számított 3. napon (2016. április 2-án, szombaton) 16.00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Irodához (2545 Dunaalmás, Almási u. 32., tel.: 06-34-450012). E határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell; a fellebbezés jogalapját; a kérelem benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér postai értesítési címét; 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 a 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, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefonszámát, vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

INDO KO L

Ás

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 3-án tartott ülésén
27/2016. (111.03.) határozatával kimondta a képviselő-testület feloszlását.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 29. ~ (1) bekezdés h) pontja értelmében az önkormányzati képviselő megbízatása
megszűnik a képviselő-testület feloszlása esetén. A Mötv. 69. * (1) bekezdés g) pontja szerint
a polgármester e tisztsége megszűnik a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően
Új polgármester megválasztásával.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
20. ~ (6) bekezdése alapján, ha az önkormányzati képviselő testületet feloszlatták vagy
feloszlott, időközi választást kell tartani.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 8. ~ (1) bekezdés
a) pontja értelmében az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz
napon belülre kell kitűzni.
A Ve. 302. * (1) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés
napját követő nyolcvanadik és századik nap közé essen.

A ye. 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 Ve. 11. * (1) bekezdése alapján időközi választás határnapjait a választást kitűző választási
bizottság határozattal állapítja meg.
A fentiek alapján Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottsága a rendelkező részben
foglaltak szerint tűzte ki az időközi választást és határozta meg határnapjait.
A Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 302.

*

(2) bekezdése határozta meg.

A határozat a Mötv. 29. * (t) bekezdés h) pontján és 69. * (1) bekezdés g) pontján, a 2010. évi
L. törvény 20. * (6) bekezdésén, a Ve. 6. ~ (2) (3) bekezdésén, a 8.* (1) bekezdésén, 11. * (1)
bekezdésén, 302. ~ (1) bekezdésén, valamint a 2012. évi I. törvény 102. ~ (1) bekezdésén alapul.
A határozattal szembeni jogorvoslatról a Ve. 10. *-a, a 221.*-a, a 223-225. *-ai és a 307/P. ~
(2) bekezdés c) pontja rendelkezik. A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
33. * (2) 1) pontja alapján illetékmentes.
Dunaalmás, 2016. március 30.
Horváth
aHVB

1. Területi Választási Iroda székhelyén
2. Nemzeti Választási Iroda székbelyén
3. Irattár
—

