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Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága 

2/2017 (XI.20.) HVB. h 

Időközi települési önkormányzati képviselő választás kitűzése 

 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága –2017.november 20. napján tartott ülésén– az 

időközi települési önkormányzati képviselő választás tárgyában meghozta a következő 

 

Határozatot: 

 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, figyelemmel a Ve. 302.§ (1) bekezdésében, valamint a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § 

(5) bekezdésében foglaltakra  

 

Kiskunhalas településen az időközi települési önkormányzati képviselő választást 

2018. február 25. (vasárnap) napjára tűzi ki, 

továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti határnapjait. 

 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága  elrendeli a határozat közlését a Kiskunhalasi 

Önkormányzat hirdetőtábláján és a www.kiskunhalas.hu megnevezésű honlapján. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Területi 

Választási Bizottsághoz címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, 

jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési 

jogkörben hozott határozat ellen.  

A fellebbezést személyesen, levélben (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1) telefaxon (+36-77-

423-612), elektronikus levélben (jegyzo@kiskunhalas.hu) úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott 

határozatot hozó választási bizottsághoz.  

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a 

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – 

postai értesítési címét, valamint 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 

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. 

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A 

fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

 

 

 

 

 

http://www.kiskunhalas.hu/
mailto:jegyzo@kiskunhalas.hu


 

Indokolás 

 
 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Aradszky Lászlóné 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviselője 2017. október 29. napján elhalálozott, így 

megbízatása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. 

§ (1) bekezdés i) pontja alapján megszűnt. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

20. § (5) bekezdésében foglaltak alapján időközi választást kell kitűzni, ha az egyéni 

választókerületi képviselő megbízatása megszűnik. 

 

Ve. 8. § (1) bekezdése szerint: 

Az időközi választást 

a) a mandátum megüresedésétől, 

b) ha a választás eredménytelen vagy elegendő jelölt hiányában nem lehetett megtartani, 

a szavazás kitűzött napjától számított százhúsz napon belülre kell kitűzni. 

 

A Ve. 302. § alapján: 

1) A választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő 

nyolcvanadik és századik nap közé essen. 

2) A 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 tűzi ki. 

 

Valamennyi határidőre és előírásra figyelemmel Kiskunhalas Város Helyi Választási 

Bizottsága az időközi települési önkormányzati képviselő választást 2018. február 25. napjára 

tűzte ki, és a Ve. 11.§ (1) bekezdésére figyelemmel a határozat melléklete szerint állapította 

meg a 2018. február 25. napjára kitűzött időközi települési önkormányzati képviselő választás 

határnapjait a naptár szerinti dátummal. 

 

A Ve. 49.§ (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát – a személyes adatok 

kivételével–nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal 

tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett. 

 

A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) 

bekezdésén, a 224. § (1) –(4) bekezdésein, a 224. § (1) –(2) bekezdésein, a 307/P. § (2) 

bekezdés c) pontján alapul. 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1.pontja alapján tárgyánál 

fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó 

jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás. 

 

Kiskunhalas, 2017. november 20. 

 

                                                                                                              Dr. Mezei János s.k. 

                                                                                                                 HVB elnöke 

 



2/2017. (XI.20.) HVB határozat melléklete 

 

HATÁRIDŐ-NAPTÁR 

a 2018. február 25. (vasárnap) napjára kitűzött időközi települési önkormányzati képviselő 

választásra Kiskunhalas 

 

 

Feladat/határidő 

 

 

Határnap 

 

Jogalap 

Választás kitűzése  2017. 11. 20. Ve. 8.§ (1) bekezdés a) pontja, 

Ve. 302.§ (1) bekezdés 

A választás kitűzésétől 2018.02.25-ig nem 

lehet szavazókör határát és sorszámát, 

továbbá település határát és elnevezését, 

utcanevet, házszámot és – ha az érintett 

ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe 

annak a helyrajzi száma – helyrajzi számot 

megváltoztatni  

2017.11.20-tól 

2018.02.25-ig 

Ve. 79. § (2) bekezdés 

Azt a szervezetet, amely jelöltet kíván 

állítani, a választás kitűzését követően jelölő 

szervezetként be kell jelenteni a Helyi 

Választási Bizottságnál 

2017.11.20-tól Ve. 119. § (1), 307/D. § (1) 

bekezdés 

Az ajánlóívek iránti igényt a választás 

kitűzését követően lehet benyújtani a helyi 

választási irodához.  

2017.11.20-tól Ve. 120. § (2) bekezdés 

Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván 

közölni, hirdetési szolgáltatásainak 

árjegyzékét eljuttatja az Állami 

Számvevőszékhez.  

2017. 11.27. 16
00

 óráig 

 

Ve. 148. § (2) bekezdés 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a 

szavazás napját megelőző 58. napon a 

szavazóköri névjegyzékben szerepel, a 

Nemzeti Választási Iroda értesítő 

megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 

névjegyzékbe vételéről. 

2017.12.29. 

 

Ve. 115.§ (1) 

A helyi választási iroda értesítő átadásával 

vagy megküldésével tájékoztatja a 

szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről 

azt a választópolgárt, aki a szavazás napját 

megelőző 58. napot követően kerül a 

település szavazóköri névjegyzékébe 

2017.12.29. napot követően 

2018.02.23-ig 

Ve. 116. § (1) bekezdés 

Az egyéni választókerületi jelölt állításhoz 

szükséges ajánlások számát a helyi választási 

iroda vezetője állapítja meg (a szavazást 

megelőző 58. napot követő munkanapon) 

2018.01.02. Ve. 307/E. § (1) bekezdés 

Az értesítőt a választópolgár értesítési 

címére, ennek hiányában lakcímére a 

szavazást megelőző 48. napig kell 

megküldeni. 

2018.01.08. 

 

Ve. 115.§ (2) bekezdés 

Jelölt állítás, a HVI az igénylést követően 

haladéktalanul, de legkorábban a szavazást 

megelőző 48. napon átadja az igénylő részére 

az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.  

2018.01.08-tól 

 

 

 

 

Ve. 121.§ (2) bekezdés 



Választási kampányidőszak (a szavazás 

napját megelőző 50. naptól a szavazás 

befejezéséig tart) 

2018.01.06-tól 

2018.02.25. 19
00

 óráig 

 

Ve. 139.§ 

 

Az egyéni választókerületi  jelöltet legkésőbb 

a szavazást megelőző 34. napon kell 

bejelenteni. 

2018.01.22. 16
00

 óráig 

 

Ve. 307/G.§ (1) bekezdés 

 

A bejelentett jelöltek szavazólapi 

sorrendjének megállapítása sorsolással 

2018.01.22. 

16
00

 óra után 

Ve. 160.§ (2) bekezdés 

A független jelöltként indulni szándékozó 

választópolgár, illetve a jelöltet állítani 

szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére 

bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a 

választási irodának a jelölt bejelentésére 

rendelkezésre álló határidőben (2018. január 

22-e 16.00 óráig). E kötelezettség 

elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottság 

hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság 

összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 

tízezer forint. Nem szabható ki bírság a 

legkésőbb határidő elteltét követő napon 

2018. január 23-án benyújtott, ajánlást nem 

tartalmazó ajánlóív után. 

2018.01.22. 

 16.00 óráig 

 

Ve. 124. § (2)-(3) bekezdés  

Az ajánlóívek határidőben történő leadásának 

elmulasztása 

2018.01.22. 

16
00

 óra után  

Ve. 124.§ (2) bekezdés 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyása 2018.01.22. 

16
00

 óra után 

Ve. 162.§ (1) bekezdés 

Választási bizottságok megbízott (delegált) 

tagjainak bejelentése (a szavazást megelőző 

16. nap 16
00

 óráig)  

2018.02.09.  16
00

 óráig 

 

Ve. 30.§ (2) bekezdés 

A fogyatékossággal élő választópolgár 2018. 

február 16-án 16.00 óráig kérheti, hogy 

részére a szavazókörben braille írással ellátott 

szavazósablont biztosítsanak. 

2018.02.16. 16.00 óráig Ve. 88. § c), 167. § (5) bekezdés 

A választópolgár mozgóurna iránti 

kérelmének benyújtása: 

- a választás kitűzését követően, de legkésőbb 

a szavazást megelőző második napon kell 

megérkeznie a HVI-hez    vagy 

- a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell 

megérkeznie az SZSZB-hez 

 

 

választás kitűzését 

követően 2018.02.23 16
00

 

óráig   vagy 

2018.02.25. napján 15
00

 

óráig 

 

 

Ve. 103.§ (2) bekezdés a) pontja 

 

 

Ve. 103.§ (2) bekezdés b) pontja 

A választópolgár mozgóurna iránti 

kérelmének elbírálása: 

- a választás kitűzését követően, de legkésőbb 

a szavazást megelőző második napon 

megérkezett kérelmeket legkésőbb a 

szavazást megelőző második napon, 

- a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig 

megérkezett kérelmeket a beérkezésekor 

haladéktalanul el kell bírálni  

 

választás kitűzését 

követően 2018.02.23. 24
00

 

óráig    

vagy 

2018.02.25. napján 

haladéktalanul 

 

Ve. 113. § (2) bekezdés 

 

Választási gyűlés tartásának utolsó időpontja 2018.02.24. 24
00

 óráig 

 

Ve. 145.§ (1) bekezdés 



Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő 

választópolgárok jegyzékének lezárása 

(legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon 

16
00

 óra után) 

2018.02.23. 

16
00

 óra után 

Ve. 106.§ (1) bekezdés 

Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő 

választópolgárok jegyzékének kinyomtatása 

(legkésőbb a szavazást megelőző napon) 

2018.02.24. Ve. 106.§ (2) bekezdés 

Névjegyzék, szavazólapok, szavazáshoz 

szükséges egyéb kellékek átadása SZSZB 

elnökének (választást megelőző napon) 

2018.02.24. Ve. 164.§ (1) bekezdés 

Az iratok és kellékek őrzését a helyi 

választási iroda biztosítja. 

2018.02.25-ig Ve. 164. § (2) bekezdés 

Szavazóhelyiségben szavazás 2018.02.25.  

6
00

-19
00

 óráig 

Ve. 169.§ 

A szavazás napján nem folytatható 

kampánytevékenység a szavazóhelyiség 

bejáratától számított 150 méteres távolságon 

belül 

2018.02.25. 

 

Ve. 143.§ 

2018.02.25-én választási gyűlés nem tartható.  2018.02.25. Ve. 145. § (1) bekezdés 

2018.02.25-én politikai reklámot nem lehet 

közzétenni.  

2018.02.25. Ve. 147. § (4a) bekezdés 

A közvélemény-kutatást végző személy abba 

az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 

2018.02.25-én nem léphet be. Az épületből 

kilépők megkérdezésével készített 

közvélemény-kutatás eredményét (exitpoll) 

csak 2018.02.25-én 19.00 óra után szabad 

nyilvánosságra hozni.  

2018.02.25. 19 óra után Ve. 150. § 

A Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatás 

adatait a nyilvántartásba vett jelöltnek 

legkésőbb 2018.02.25-én kell 

megsemmisítenie, és az erről készült 

jegyzőkönyvet 2018.02.28-án 16.00 óráig át 

kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő 

választási irodának. 

2018.02.25. és 

2018.02.28-án 16.00 óráig 

Ve. 155. § (2) bekezdés 

Szavazatok összesítése, eredmény 

megállapítása 

2018.02.25. –  

 2018.02.26 

Ve. 307/N.§ (1) 

A szavazatszámláló bizottság tagjai 

2018.02.26-án mentesülnek a jogszabályban 

előírt munkavégzési kötelezettség alól. 

2018.02.26. Ve. 15. § (1) bekezdés 

A munkáltató a szavazatszámláló bizottság 

tagját megillető bér és járulékai megtérítését 

igényelheti a helyi választási irodától 

2018.02.26-tól 2018. 03.02-

án 16.00 óráig 

Ve. 15. § (2) bekezdés 

HVI-nél a szavazóköri és az 

eredményjegyzőkönyv egy példánya 

megtekinthető a szavazást követő 3 napon 

belül  

2018.02.28. 

16
00

 óráig 

 

Ve. 204.§ 

A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az 

Állami Számvevőszéket tájékoztatja a 

közzétett politikai hirdetésekről 

2018.03.12-én 16.00 óráig 

 

 

 

 

 

 

Ve. 148. § (4) bekezdés 



Választási plakátok eltávolítása (a szavazást 

követő 30. napig) A plakátot az, aki 

kihelyezte, vagy akinek érdekében 

elhelyezték, 2018. március 27-én 16.00 óráig 

köteles eltávolítani.  

2018.03.27. 

16
00

 óráig 

Ve. 144.§ (7) bekezdés 

A szavazólapokat a HVI-ben kell elhelyezni 

és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy 

illetéktelen személyek részére ne váljanak 

hozzáférhetővé. A választás eredményével 

összefüggő büntetőeljárás esetén az érintett 

szavazólapokat az ügy jogerős lezárásáig 

meg kell őrizni. 

2018. 05. 26. Ve. 205. § (1) bekezdés 

A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék és a 

mozgóurnát igénylő választópolgárok 

kinyomtatott jegyzékének megsemmisítése (a 

szavazást követő 90. nap utáni első 

munkanap) 

2018.05.28. Ve. 109.§ (1) bekezdés 

A szavazóköri névjegyzéknek és a 

mozgóurnát igénylő választópolgárok 

jegyzékének az adatait törölni kell a 

szavazást követő 90. nap utáni első 

munkanapon. 

2018.05.28. Ve. 109. § (2) bekezdés 

A szavazást követő 90. nap utáni első 

munkanapon a választási iratokat – 

jegyzőkönyvek kivételével- meg kell 

semmisíteni. 

A jegyzőkönyvek első példányát 90 nap 

elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak át 

kell adni. 

2018.05.28. 

 

 

 

2018. 05. 26. 

Ve. 205.§ (2) bekezdés 

Az ajánlóíveket a HVI a szavazást követő 90. 

nap utáni munkanapon megsemmisíti 

2018.05.28. Ve. 128.§  

 

 

 


