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a mandátum megüresedésétől számított

A Ve, 302,§ alapjár időköZ1 választást a he]yi választási bizottság túZi ki,
A Ve. 6. és 8, §-ai a kö\,etkezőképpen |endelkeznek az időköZi \,álaszás kilúzéséíől:
kitúzni. hogy a magyarországi szavazás napja a kitiizés napját
követő hetvenedik és kilencvencdik nap közé essen,
(2J A./dta,/is, \,])drn"o \e" íTeglandlli,
munkaszüneti napra,
i31 A szavazás napja nem eshet a muika törvénykönyve szednti
továbbá húlsvét- \,agy pülkösdvasánapra,
8. § (l) Az időközi valasztást
,,6. § (1)

A választást

úg,v kell

4) a mandátum úegiil,esedésétő1,
ó,l lia a vá]asztás eiedmén}telcn vag}, elegendő jelölt hián_vában nen lehelett nlegtanani, a
szavazás kitílzött napjátó]
sziin tott száZhírsz napon belülre kell kitűzni.
(2) Nem lehet kitűzni
a] az országg_vűlési képviselók időközi választásái az országgyúlési képvise]ők általános
vatásxlsa ovcllei< január i, napja és az országgyűlési képviselők általános választásának napja,

ö) a helyi öúor.rnán,vzati képviselök és polgármesterek időközi választását a

önkonlányiati képviselők

ós polgármesterek általíinos választása évónek

április

hel,vj

1, napja és a

napja,
hclyi önl(onnányzati képviselők
önkornányzati
a
nenvetiségi
cJ a nernzetislgi od<Órmányzati képviselők idóköZi !álasztását
képviselők általános választása é\,ének április 1, napja és a nen,]zetiségi önkormányzati
képvisclók átalanos választásának napja
közötti napla,"
jdőköZi
Fentiek alapján Sze]evér1 Község Hel.vi Váas*ási Bizottsága Szele\,én,v községben aZ
polgármester váIasztást 20] 9, malcius 31, (vasárnap) rrapjára tűzte ki,
és polgármestelek általános választásának

bekezdése kimondj a: .,Az e törr,érr],berr loglalt határidők naptár szerinti dátumail
áLtalános választasra a miniszter rendeletben. időköZi \,álasztásra a válasáást kitúzó választási
bjzottság hatáíozattal állapítja meg," Ezen rendelkezésben foglaltak alapján a HVB ieien
határozx ] . mellékletébe;hatálozza rneg az időköZi polgámester választás naptár szeúnti
elj árási hatáIidőit és határnapjait.

A Ve,11,

§ (1)

A Helyi

\rálasztáSi Bizottság a Ve. 49.§ (2) bekezdésében foglaltaknák megfel"lően a
hatfuozatát - személyes adatok kivételével- nlilvánosságra lrozza, A HVB a nyilvánosságra
hozatal keretében rendelte e1 a hatfuozat hildetőtábláján töfiénő kifüggesztést és a teiepülés
honlapj án törtáló köZzétételét.

A

hatarozát

a ve. már fentiekben hivatkozott rendelkezésein, a jogorvoslatról töíénő

tájékoztatást a Ve. 10, §-án, 221.§ (1) bekezdésében.224. § (1)-(4) bekezdésein és 307,T,§ (2)

bekczdés c,) pontj án alapul.

Szelevény. 2019, janrrár 18,

t.,oL,.lL

Cseh ]anos

1/2019.(1,18.) HVB határozat 1, meléklete

ldóközi po18áímester választá5 naptár szerinti határidő é5 határnapjai

Feladat/Hatáíidó

Jogszabályi
háttér

Határnap

A szava2ás napja (6,00 órától 19,00 órái8)

Ve.8.§ (1)a,),302,
2019. márc|u5 31,

§

zatg, januá( 24.

Ve,307/E, §

2019. február 8,

ve, 115,§ (1)(2)

2019, febrUá

Ve. 121,§ (2)

A jelö t állítá5éhoZ szúkségesajánlások számának me8á lapíiása

(szavazás napját mege őző 66. napon)
Azt a Vélasztópolgárt, aki legkésőbb 2019, január 23-án a szavazóköri
néVje8yzékben szerepel, a NemzetiVálasztá5i lroda értesítő
me8kü déséVeltájékoztatja a szavazóköri néVjegyzékbe Vételéről, (Az
ériesítők kiküldése szavazás napiát meqelőző 51, napig)

(1)

Je]öltállíiás:a HVl legkorábban a 5zavazá5t megelőző 50, napon átadja
az igénylő részéreaz i8ényelt mennyiségúaján]óíVet
r

9,

Választási kampányidő5zak kezdete (szavazást megelőző 50, naptóla
szaVáZás befejeZéséig)

2019, február 9,

Ve, 139, §

2019, Február 25,

Ve,

2019, februá r 25,

ve, 160, § (2)

Egyénije ölt bejelentése legkésőbb a szavazást megelőző 34, napig

j07lc,

§ (1)

A beje entett jelö]tek szavazó]api sorrend]ének meghatáro2ása
sor§olássa 16.00 óra l]ián

A]ánlóíVek leadásának határ]deie
zo19

.

febluál

25

.

Ve. 124, § (2)

Vá|asztási Bizottság me8bízott tagjainak bejelentése (Választás napját
me8e]őZő 9. nap 16 óráig)

201q márciu§ 22.

ve,30.§

20l9, aprilis

Ve,

(2)

Vá asztási B]zottság tagjai a szava2ást kóVető napon mentesü] a
jo8szabá]yban e]őírt munkavégzésikötelezettség aló
1,

15. § {1)

A rnunkáltató a Válasziási biZottsá8 tagját megi]lető bér é5 járulékai
megtérítéséti8ényelheti a He yi Választá5i irodátó a szavazást köVetó 5
na

po. be'ü',

2019, aprilis 5,

15,§ (2)

Mozgóurna iránti kérelmek benyújtása HVl-hez levélben, Vagy
elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton a szaVazást megelőző
4, nap

2019, márciUs 27.

Ve, 103,§ (1)

20].9. március 29.

ve,103.§

2019, március 31,

Ve, 103,§ (2)

2019. március 31,

Ve,103,§

(2)

2019, márciUs 29,

ve, 106,§

(1)

2019, márciLls 30,

ve, 106.§ (2)

Mozgóurna iránti kérelmek benyújtása HVl-hez szenré]yesen, Vagy
e ektronikus azonosítással elektronikus Úton a sZaVazást megejőző znap 16.00 óráig,

{1)

Moz8óurna irántj kérelmek benyú]tása HVl-hez a szavazást megelőzó 7
nap 16,oo Órát köVetően elektronikus azonosítássale ektronikus Úton a
szavazás napján 12,00 Órái8

Mozgóurna irénti kérelmek benyújtása az ]lletékes szaVazatszámlá]ó
Bizottsághoz meghatalmazott Útján, va8y me8hatalrnazással nem
rendelkező szemé]y által] kézbesítésselaszavaZás napján le8később
12,00 óráis,
néVjegy2ék és a mozgóUrnát kérő Választópolgárok
néVjegyzékéneklezárása legkésőbb a szavazást megelŐZŐ 2, napon

A szaVazóköri

16,00 óra után,

szavazóköri néVjegyzékés a rnozgóurnát kérő Választópolgárok
néVjegyzékéneknyomtatása a szaVazást megelőző napon

Választási plakát eltévo]Ítása a szavazést köVető 30, napon belúl
2019,
A

i8erVló
a
munkanapon

]vomtdlott slavá7olbJ nevje8y7el e5 d no/BoJ-.lat

"i
vélasztooo g.rok ki.lyonataiort nevje8vlekenek ne8semmisilése
szavazás napját köVető 90, nap utáni első
A szavazólapok é5 Vá asztásj

a

prilis 30,

Ve

14a, § (7)

l
l

Iu

org, jul,us or.

Ve, 109,§

iratok, jegyzőkönyvek kivételéVel

rnegsemm]sítése a szavazást napját köVető 90, nap után]első

munkanapon.

2019, juli!s 1,

Ve.205,§

2019, iúlius 1.

Ve, 128, §

2019. márcíus 31.

Ve, 145.

2019, március 30,

Ve. 164, §, (1)

(1)

Az ajánlóÍVeket a HVl a szavazást köVető 90, nap utáni első munkanapon
rnegsemmi5ítj

Vá asztásigyúlést a kampány időszakában lehet tartani, a szavazás
napján Választási gyűlés nem tartható

§

HVl átadja a szavazóköri néVjegyzéket, a moz8óurnát igénylő
Vélasztópolgárok jegvzékét, a szavazó|apokat és a szavazáshoz
szükséges e8yéb kellékeket a szaVazatszárnláló

bizottság elnókének

A Választás eredményéttartalmazó jkV. Ez pl,

HV]-ben a szavaZást

köVető három napon belül megtekinthető

2019. ápriIis 1-tó] 3-i€ Ve,204, §

