
Heresznye Község Helyi VáIasztási Bizottsága

112017. (VI. 15.) HVB határozat

Heresznye Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról
szőlő 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302. § (2) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva időközi polgármester választás tárgyában meghozza a következő
határozatot:

A HVB - megbízatás megszűnése miatt - 2017. szeptember 17. napjára (vasárnap)
Heresznye közs égb en időközi polgármes ter v álasztást tűz ki,
továbbá ahatározat melléklete szerint megállapítja annak naptár szerinti határnapjait.

Egyben elrendeli ahatározat közlését Heresznye Község Önkormányzat hirdetőtábláján és a
wrvw.hereszn),e,hu elnevezésű honlapján.
A HVB határozaía ellen jogszabálysértésre hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt. jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a HVB-nál (cím: 7586 Bolhó, Kossuth u. l., email.:
heresznyeonk@freemail.hu, Fax:82l597-040), de a Somogy Megyei Területi Választási
Bizottságnak (cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.) címzett fellebbezést nyújthat be, úgy, hogy a
fellebbezés ahaíározatmeghozata|éúől számitott 3. napon - vagyis 2017.június l8. napján du.
16 őráig- megérkezzen. A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés tárgyi illetékmentes.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogszabálysértésre való hivatkozásának
alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha lakcímétől, székhelyétől eltér -
postai értesítési címét,
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbizottjának nevét és telefaxszámát,vagy elektronikus levélcírnét.

IndokIás
Kolics Gábor Heresznye község polgármestere 2017, május 25-én a képviselőtestülethez
intézett levelében lemondott polgármesteri tisztségéről, ezért polgármesteri tisztsége 2017.
május 25-i hatállyal megszűnt. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2al0, évi L. törvény 20. § (5) bekezdése alapján ha a polgármester
megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni.
A Ve. 302. § alapján:
(1) A választástűgy kell kitűzni, hogy aszavazás napja a kitűzés napját követő nyolcvanadik

és századik nap közé essen,
(2) 

^ 
települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását a helyi

választási bizottság, a megyei, illetve a fővárosi közgyűlés és a főpolgármester időközi
váLasztását a területi választási bizottság tűziki.
Valamennyi előírásra figyelemmel Heresznye krlzség HVB-a az időközi polgármester
vá|asztást2017 . szeptember 17 , napjáratűzteki, és a Ve. 1 1. § (l) bekezdésére figyelemmel a
jelen határozat melléklete szerint állapította meg a 2017. szeptember 17. napjára kitűzött
i dőközi po l gármest er v álasztás határnapj ait naptár szerinti dátummal.
A Ve. 49, § (2) bekezdése értelmében a HVB határozatát - személyes adatok kivételével -
nyilvánosságra hozza. A HVB a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben
foglaltak szerint intézkedett.

A HVB határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szól
tájékoztatás aVe. 10. §-án,221. § (l) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4)
bekezdésein, a307lP. § (2) bekezdés c) pontján alapul.



/
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál
fogva illetékmentes a választással, valamint népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó
jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

Heresznye, 2017,június 1 5. .l
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Határidő - Naptár
a2017. szeptember 17-én tartandó heresznyei polgármester időközi választásramelléklete

Feladat/[Iatárid,ő Határnap Jogszabályi háttér

A választás kitűzése (a szavazás napja a kitűzés
napját követő 80. és a 100. nap között)

2017.06,15.
Yálasztás időpontja:

2017.09.17.

Ve, 8. § (1) bek. a)
pontja, Ve. 302. §

(l)
bek.

Ertesítő készítés (aszavazás napja előtti 58. nap) 2017.0].2L Ve. 1 15. § (l) bek.

A jelölt ál|ításhoz szükséges ajánlások számának
megállapítása (szavazás napját megelőző 58.

napot kővető munkanap)
Z0I7.07.24. Ve.307/E. § (1)

bek.

Az értesítők kiküldése (szavazás napja előtti 48.
napig) 2017.07.3l Ve. 1l5. § (2) bek.

Jelölő szervezet nyilvántartásba vétele (a
választás kitűzését követóen a Hvl-hez történő
bejelentés alapján a HVB veszi nyilvántartásba,

a bejelentését követő 4 napon belül)

legkorábban
2017.06.15.

Ve. 1l9. § (l) bek.,
Ve. 307/D. §,
Ve. l32. §.

Jelölt állítás, a HVI legkorábban azigénylő
részére az áItala igényelt mennyiségű ajánlóívet

átadja (választást megelőző 48. napon)
2017.07.3l Ye.12l. § (2) bek.

Választási kampányidőszak (a szavazás napját
megelőző 50, naptól aszavazás

befejezéséig)

2017.07.29 -

2017.09.I7,
19 őráig

Ve. l39. §

Az egyénijelölt bej elentése legkésőbb a
szav azást megelőző 34. napon.

2017.08,14. 16.00
óráig

Ve.307/G. §
(1 )bek.

A bej e lentett j el ö ltek szav azőlapi sonendj ének
megállapítása sorsolással.

2017,08.14. 16.00
óra után

Ve. 160.§ (2) bek.



/
Aj ánlóív igénylése (választópolgár illetve
jelölő szervezet igényelheti a HVI{őI a

választás kitűzését követően)

2017.06.15. -

2017,08.|4.
Ve. l20. § (2) bek.

Ajánlóív kiadása (igénylést követően
haladéktalanul, de legkorábban a szavazást

megelőző 48. napon)

legkorábban
2017 .07.3l.

Ye.12l § (l) és (2)
bek.

Az qán|óivek leadásának határidej e
2017.08.14. 16.00

őráig
Ye. l24. § (2) bek.

Szav aző|ap adattartalmának j óváhagyása. 2017,08.I4. után
Ye 162. § (1) bek,,

Ve 132. §.

Választási bizottságok megbízott tagjainak
bej elentése (szav azás napját megelőző 1 6.

nap 16 óráig)

2017.09.01. 16.00
6ráig

Ve. 30. § (2) bek.

Mozgóurna iránti kérelmek benyújtása (HVI-hez
legkésőbb a szavazást megelőző 2. nap 16.00

őr áig, SZSZB -hez a v á|asztás napj án le gkésőbb
15.00 óráig).

2011.09.I5,16
őráig

2017.09.I7.15
őráig

Ve. l03. § (2) bek.
a), b) pontja

Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő
v ál asztóp ol gár ok j e gy zékének lezár ása (a

szavazást mege|őző 2. napon 16.00 óra után)

2017 .09.1 5. 1 6.00
óra után

Ve. 106. § (1) bek.

Szavazókőri rrévjegyzék és mozgóurnát kérő
r,álasztópoIgárok jegyzékének kinyomtatása

legkésőbb
2017.09.16.

Ve. 106. § (2) bek.

Hvl-nél aszavazőköri és az
eredményj e gyzőkönyvek megtekintése

(szavazást kővető 3 napon belül)
2017.09.20. Ve.204. §

Választási plakátok eltávolítása (szav azást
követő 30. napig)

2017.10,I7. Ye.144. § (7) bek.

A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék és a

mozgóurnát igénylő választópolgárok
kinyomtatott jegy zékének megsemmisítése (a
szavazást követő 90. nap utáni első munkanap)

2017.12.18
Ve. l09. § (l) bek.,

Ve.75. §(l)
bekezdés f) pontja

A szavazőlapok, választási iratok - a
jegyzőkönyvek kivételével - megőrzése,

maj d megsemmisítése (a szav azást követő
90. nap utáni első munkanap

2017.12.16
2017.12.18

Ve. 205. § (2) bek.,
Ve.75. § (1)

bekezdés f) pontja

Az aján|őiveket a HVI a szavazást kővető 90.

nap utáni munkanapon megsemmisíti
20 17.12.18

Ve, 128. §,
Ve. 75. § (l)

bekezdés f)pontja


