Révfülöp Helyi Választási Bizottság
8253. Révfülöp Villa Filip tér 8.

Révfülöp Helyi Választási Bizottság
1I2012.(XII.21.) sz. határozat
A Helyi Választási Bizottság a Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselotestületének önfeloszlása miatt Révfülöp Nagyközségben az idoközi helyi önkormányzati
képviselok és polgármester választását
2013. február 24. napjára tuzi ki.
Révfülöp Nagyközségben a 2013. február 24-ére kituzött idoközi helyi önkormányzati
képviselok és polgármester választás naptár szerinti határnapját a határozat 1. sz.
melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
A határozat ellen a meghozatalától

számított két napon belül fellebbezéssei

lehet élni. A

fellebbezést a Területi Választási Bizottsághoz ( 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) CÍmezve a
Helyi Választási Bizottsághoz (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) kell benyújtani úgy, hogy
legkésobb 2012. év december 23-án 16.00 óráig megérkezzen. E határido jogveszto.

Indokolás
Révfülöp Nagyközség
Önkormányzat
Képviselo-testülete
határozatával megbízatásának lejárta elott feloszlatta önmagát.

132/20 12.(XII.3.)

Kt.

sz.

A feloszlatás következtében idoközi helyi önkormányzati képviselok és polgármester
választást kell tartani, amelyet a Helyi Választási Bizottság a rendelkezo részben foglaltaknak
megfeleloen kituzött.
A helyi önkormányzatokról
bekezdése alapján:
"A képviselo-testület

szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

a megbízatásának

Ötv.) 18.§ (3)

lejárta elott név szerinti szavazással,

minosített

többségu döntéssel kimondhatja a feloszlását. A képviselo-testület az új képviselo-testület
alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát,
gyakorolja hatáskörét. A képviselo testület feloszlása nem mondható ki a választást követo hat
hónapon belül, illetoleg az általános önkormányzati

választásokat megelozo év október "1.

napját követoen. Az idoközi választás költségét az önkormányzat viseli."
A Ve. 115.§ (1) bekezdése alapján: "Az idoközi választást az ok felmerüléstol számított 30
napon belül az illetékes választási bizottság tuzi ki. Az idoközi választást a mandátum
megüresedésétol számított négy hónapon belülre, a Képviselo-testület feloszlatása vagy
feloszlása esetén három hónapon belülre kell kituzni. Nem lehet idoközi választást tartani az

általános önkormányzati választások évében április l-je és az általános választás napja között.
Az idoközi választásra az általános választás szabályait kell alkalmazni."
A Helyi Választási Bizottság a Ve. 105/A. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az idoközi választást 2013. február 24. napjára (vasárnapra) tuzte ki, és az idoközi
választás naptár szerinti határnapjait jelen határozat melléklete szerint állapította meg.
A Helyi Választási Bizottság a választás idopont jának kituzése során figyelembe vette a Ve.
4. § (1) bekezdésének rendelkezését, hogy: "A választást legkésobb 60 nappal a szavazás
napja elott kell kituzni. A választást úgy kell kituzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti
ünnepre vagy a Munka Törvénykönyve
megelozo vagy következo napra"

szerinti munkaszüneti

napra, illetve az azokat

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia
kell a fellebbezés jogalapját
mérlegelési

jogkörben

hozott

Gogszabálysértésre
döntése),

hivatkozás,

a fellebbezo

illetve a választási bizottság

benyújtójának

a nevét, lakcímét

(székhelyét) és - ha a lakcímétol (székhelyétol) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés
benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetoleg
kézbesítési megbízott jának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A határozat a Ve. 4. § (1) bekezdésén, a 115. § (1) bekezdésén, a 105/A § (2) bekezdés j)
pontján, az Ötv. 18. § (3) bekezdésén alapul.
A jogorvoslati jog biztosítására a Ve. 79.§ (1) bekezdése, valamint a 80.§ (1), (2) (4), (5), (6)
bekezdése alapján került sor.
Révfiilöp, 2012. december 21.

Az 1/2012. (XII.21. ) HVB határozat melléklete
A Révfülöpi Helyi Választási Bizottság által az 1/2012. (XII.21.) HVB határozattal
2013. február hó 24. napjára
kituzött idoközi önkormányzati képviselok és polgármester választás eljárási
határidoinek és határnapjainak naptár szerinti megállapítása:

1. A választójogosultság nyilvántartása
a.) A névjegyzéket 2013. január 9-tol január 13-ig közszemlére kell tenni.
(Ve.14.§ (1) bekezdés)
b.) A névjegyzékbol való kihagyás, illetoleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt
2013. január 9-tol január 13-án 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.
(Ve. 20/E.§ (1) bekezdés)

c.) A névjegyzékbe történo felvételrol szóló értesítot az ajánlószelvénnyel együtt 2013.
január 10-ig kell megküldeni a választópolgároknak.
(Ve. 14. § (1) bekezdés)
d.) A módosított névjegyzék 2013. február 22-én 16.00 óráig tekintheto meg a
polgármesteri hivatalban. (Ve. 15.§ (3) bekezdés)

2. A választási szervek létrehozása
A választási bizottságok megbízott tagjait 2013. február 8-án 16.00 óráig jelenthetik be.
(Ve. 25.§ (2) bekezdés)

3. Választási kampány
a.) A választási kampány 2013. február 24-én 00.00 óráig tart. (Ve. 40. § (1) bekezdés)
b.) Kampányt folytatni 2013. február 24-én 00.00 órától 2013. február 24-én 19.00 óráig
tilos.(Ve. 40. § (2) bekezdés)

c.) A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték 2013. március 26-ig
köteles eltávolítani. (Ve.42. § (6) bekezdés)

4. Jelölés
a.) Jelöltet ajánlani 2013. január 25-én 16.00 óráig lehet. (Ve. 46. § (3) bekezdés)
b.) A jelöltet legkésobb 2013. január 25-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási
bizottságnál. (Ve. 52 § (l ) bekezdés)
c.) A jelöltnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2013. január 28-án 16.00 óráig meg kell
semmisíteni. Az errol készült jegyzokönyvet 2013. január 31-én 16.00 óráig kell átadni a
helyi választási bizottságnak (Ve. 60. §)
d.) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást a helyi választás iroda 2013.
február 24-én megsemmisíti. (Ve. 59 § (3) bekezdés)
5. A szavazatok összesítése
a.) A helyi választási bizottság legkésobb 2013. február 25-ig összesíti a szavazatokat és
megállapítja a választás eredményét. (Ve. 73 § (3) bekezdés)
b.) A szavazóköri jegyzokönyv egy példánya a helyi választás irodában 2013. február 27-én
16.00 óráig megtekintheto. (Ve. 75. § (2) bekezdés)
c.) A szavazólapokat

a polgármesteri hivatalban 2013. május 25-ig kell megorizni. 2013.

május 25-e után a választási iratokat
(Ve. 75§ (3) bekezdés)

- a jegyzokönyv kivételével - meg kell semmisíteni.

d.) A jegyzokönyvet 2013. május 25-e után kell átadni az illetékes levéltámak. (Ve. 75. § (4 )
bekezdés.

