
Lendvadedes Községi Helyi Választási Bizottság
t3 /2019.(X.30.) határ ozata

időkÖzi kéPviselŐ-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

A Lendvadedes KÖzségi Helyi Yálasztási Bizottság a2020.január 12-ére kitúzött időközi egyéni
listás képviselŐ-választás eljárási határidőit és határnapj ait az alábbiak szerint áltapitjameg:

1. A választási bizottságok
1.) A választási bizottság megbízott tagát legkésőbb 2020. január 3-án 16.00 óráig lehet

bejelenteni. |a választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
30. § (2) bel<ezdés]

2.) a) A helyi választási bizottság tagai 2020. január 13-án mentesülnek a jogszabályban
előírt munkavégzési kötelezettség alól, [Ve, 15. § (1) bekezdés]

b) A munkáltató a helyi választási bizottság taáát megillető bér és járulékai megtérítését
2020. január 13-tól 2020. január |7-én 16.00óráig igényelheti a helyi iálasztási
irodától. [Ve. l5, § (2) bekezdés]

2. A szavazókörök
3.) 2020. .ianuár 12,ig nem lehet szavazőkör sorszámát megválíoztatni, szavazókörbe sorolt

cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és
jellegónek, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a
címnyilvántartásban átvezetni, |Ye.79. § (2) bekezdés]

4.) a) Azt a választőpolgárt, uki3zf;l;*i:flfr[ r 6-án a szavazőkori névjeg yzékben
szerePel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékőztatja a
szavazőkörinévjegyzékbe vételéről. [Ve. l l5. § (1) bekezdés]

b) Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019.
november 22-igkell megküldeni. [Ve. l l5. § (2) bekezdés]

5.) A helyi választási iroda érlesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazőköri
névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. november 6-át követően
kerül a település szavazőköri névjegyzékébe. [Ve. 1 16. § (l) bekezdés]

6.) a) A választópolgár részére - a Ve. 88. § a/ pontja szerinti, legkésőbb 2019. november
5-én 16.00óráig benyújtott kérelmére - Braille-írással készült értesítőt küld a
Nemzeti Választási lroda. [Ve. l17. § (l) bekezdés]

b) A választópolgár részére - a Ve. 88. § ó/ pontja szerinti, legkésőbb 2019. november
5-én l6.00Óráig benyújtott kérelmére - könnyített íájékoztatót küld a Nemzeti
Választási lroda. [Ve. l l7. § (2) bekezdés]

7.) A szavazőköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 20l9, november 7-től lehet benyú.itani.
|Ve. 110. § (2) bekezdés]
Az időkő zi vá l asztás o n átj el entkezésre n i nc s l eh ető sé g.
A választópolgár mozgóuma iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához

a(]) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2020.
jariuár 8-án 16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elel<tronikus azonosítással elektronikus úton 2020. január 10-
én l6.00 óráigvagy

aC) 2020. január l0-én l6.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus
űton 2020.január 1 2-én 1 2.00 őráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével2020.január l2-én,
legkésőbb 12.00 óráig

nyútjthat be. IVe. l03. § (2) bekezdés]

8.)
9.)



10.) A9.)a)pontaa)ésab)alpontjaszerinti mozgóurnairánti kérelmetahelyi választási iroda
legkésőbb 2020. január 10-én bírálja el. [Ve, l 13. § (2) bekezdés]

11.) a) A 2020. január l0-én 16.00óráig bekövetkező változások átvezetését követően a
Nernzeti Választási Iroda a szavazől<öri névjegyzéket és a mozgőumát igénylő
választópolgárok jegyzékétlezárja. [Ve. l06, § (1) bekezdés]

b) A helyi választási iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgőurnát igénylő
választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2020. január 11-én kinyomtada. [Ve. 106. §
(2) bekezdés]

12.\ a) A kinyomtaíott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választőpolgárok
kinyomtatott jegyzékét 2020. április 14-én kell megsemmisíteni. [Ve. 109. §
( 1 ) bekezdés]

b) A szavazőköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének
adatait2020. április l4-én kell torolni. [Ve. 109. § (2) bekezdés]

4. A jelölt- és listaállítás
13.) Aválasztási iroda azigénylését követően haladéktalanul, de legkorábban2019. november

23-án adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékoző válasáópolgár részére az
általa igényelt mennyiségű ajánlőívet. [Ve. 12l , § (2) bekezdés]

14.) a) A jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője2019.
november 7-én állapítja meg. [Ve, 307/E. § (l) bekezdés]

b) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választőpolgárok számát a
központi névjegyzéknek a 2019. november 6-ai adatai alapján kell megállapítani.
[Ye. 307lE. § (2) bekezdés]

15.) A jelöltet legkésőbb 20l9. december 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. §
(l) bekezdésI

16.) A jelöltnek a 2020. január ll-én 16.00órát megelőző lemondása alkalmas joghatás
kiváltására. [Ve" 307/G § (3) bekezdés]

17.) a) Nem szabható ki bírság a legkésőbb 2019. december 10-én 16.00óráig benyújtott,
ajánlást nem taftalmaző aján|őív után. [Ve. l24. § (3) bekezdés]

b) A választási bizottság a bírság kiszabásáról legkésóbb 20l9. december 17-én dönt.

[Ve. l24. § (4) bekezdés]
18.) Azajánlőíveketaz illetékes választási iroda2020. április 14-én megsemmisíti. [Ve, l28. §]

5. A választási kampány
19.) A választási kampányidőszak 2019. november 23-tól 2020, január 12-én 19.00 őráig :aft.

[Ve. 139. § (l) bekezdés]
20.) a) 2020. január 12-én nem folytatható kampánytevékenység

aa) a szavazőhelyiségben, valamint a szavazőhelyiséget magában foglaló
épületben,

ab) a szavazőhelyiséget rnagában foglaló épületnek a szavazőhelyiség
megközelítését szolgáIő bejáratától számított l50 méteres távolságon belül
közterületen,

ac) az ab) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül taftőzkodó
választópolgár választői akaratának befolyásolására alkalmas módon. [Ve,
l43, § (l) bel<ezdés]

b) A 2020,január l2-ét rrregelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem va|ósítja meg a
Ve, l43. § (1) bekezdés á/ és c/ pontja szerinti tilalom sérelmét. [Ve. 143. §
(2) bekezdés]

2t.) 2020. január 12-énválasztási gyűlés nem tartható. |Ve. 145. § (2) bekezdés]
22.) 2020. január 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. |Ye. I47. § (aa) bekezdés]
23.) 2020. január 12-én a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a

szavazőhel5,iség van, rrem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített



közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak2020.január 12-én l9.00 óra után szabad
nyilvánosságra hozni. [Ve. |50. §]

24.) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték,2020, február ll-én
16.00 óráig köteles eltávolítani . IYe. l44. § (7) bekezdés]

25.) A szavazóköri névjegyzékben szereplő választőpolgárok nevét és lakcímét tartalmaző
adatszolgáltatás adataít a Ve. l32. § szerint nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő
szervezeí |egkésőbb 2020. január 12-én 16.00óráig köteles megsemmisíteni, és ai erről
készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2020. január l2-én történő megsemmisítés
esetén 2020. január l5-én l6.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási
irodának. [Ve, 155. § (2) bekezdés]

6. A szavazás előkészítése
26.) A helyi választásí bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével,

amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2Ol9,
december 9-én l6.00 óra utánvégzi el, [Ve. l60. § (2) bekezdés]

27.) a) A helyi választási iroda a szavazőköri névjegyzéket, a mozgőurnát igénylő
választópolgárok jegyzékét, a szavazőlapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb
l<ellékeket 2020, január 11-én adja át a szavazatszámlálő bizottsági feladatokát is
ellátó helyi választási bizottság elnökének, [Ve, 164. § (l) bekezdés]

b) Az iratok és kellékel< őrzését 2020. január 12-ig a helyi választási iroda biztosítja.
[Ve. l64. § (2) bekezdés]

28.) Amennyiben a szayazóköri névjegyzékben olyan választőpolgár szerepel, aki legkésőbb
2020. január 3-án 16.00óráig a Ve. 88.§ c)pontja szerinti segítséget igényelte, a
szavazőhelyiségben Braille-Írással ellátott szavazősablont kel| biztosítani. [Ve. 167. §
(5) bekezdésl

7. A szavazás
29.) A szavazőhelyiségben szavazni 2020. január 12-én 6.00órától l9.00óráig lehet. [Ve.

169. §]
8. Az eredmény megállapítása

30.) A jegyzőkönyv egy pé|dánya az illetékes választási irodában 2020. január 15-én
16.00 óráig tekinthető meg. |Ve. 204. §]

31.) a) A szavazőlapokat - ha a választás eredményével összefi,iggő büntetőeljárás nincsen
folyamatban - a helyi választási irodában 2020, április 11-ig kell megőrizni. [Ve.
205. § (l) bekezdés]

b) A választási iratokat - a .iegyzőkönyvek kivételével - 2020. április l4-én kell
megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek elsó példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak
2020. április l 1-ét követően át kell adni. [Ve. 205. § (2) bekezdés]

A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet az űgyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szeryezet a Zala Megyei Területi Választási Bizottságnak
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) címezve nyújthat be (személyesen, levélben: Rédicsi
Közös Önkormányzati Hivatal, Rédics, Vasút u. 10., telefaxon: g2l553-069, elektronikus
levélben: kozoslrivatal@redics.hrr) úgy, hogy az legkésőbb a haíározat meghozatalát követő
harmadik napon 16 óráig megérkezzen a Lendvadedes Községi Helyi Választási Bizottsághoz. E
határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A feIlebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezés
tartalmi követelményeit a választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVL törvény (továbbiakban:
Ye.) 224, § (3)-(4) bekezdése tartalmazza. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhclzhatók.



Indokolás

A Lendvadedes Községi Helyi Választási Bizottság azidőközi egyéni listás helyi önkormányzati
képviselő-választást 1212019.(X.30.) határozatával 2019.január 12-re kitűzte.
A Ve. 11" § (1) bekezdése alapján az időközi választásra a Ve-ben foglalt határidők naptát
szerinti dátumait aváIasztástkitűző válasrtási bizottság határozattal áIlapítjameg.
Ahatározat a Ve. 10. §-án, 11. §-án, 46. §-án, valamint a rendelkező részben írt szabályhelyeken
alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. l0. § (l) és (3) bekezdésén, 22I. § (1) bekezdésén,223. §
(1) és (3)bekezdésén,224. § (l)-(4)bekezdésén,225. §-án és 307lP. § (2)bekezdés c)pontján,
az illetékmentességről szőlő tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCI[. törvény 33. §
(2)bekezdés l. pontján alapul.

Lendvadede s, 2019. október 30.

YégltLászlóné sk.
HVB elnöke


