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A Heves Megyei Területi Választási Iroda vezetőjének
112016. (VIII. 02.) TVl utasítása
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását követően kitűzendő időközi
választások során alkalmazandó egyes eljárási szabályokról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 71. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valarnint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi
általános választását követően kitűzött időközi választások Heves megyében előforduló
gyakoriságára is tekintettel, az egységes joggyakorlat kialakítása céljából a következő
utasítást adom ki:

l. § A Ve. külön fejezetet nem tartalmaz ugyan az időközi választásokra vonatkozóan, de az
önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi , valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők időközi választása során a Nemzeti Választási Iroda által a 196. számú Választási
Füzetekben megjelentetett "SEGÉDLET a helyi választási irodák vezetői részére a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolításához" és a
197. számú Választási Füzetekben megjelentetett "SEGÉDLET a helyi választási irodák
vezetői részére a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának
lebonyolításához" című kiadványokban, a helyi választási irodák részére összefoglalt
szabályok alkalmazásával kell eljárni.
2. § (l) Az l. §-ban írtak betartása mellett a helyi választási iroda vezetője köteles a helyi
választási bizottság idöközi választás kitűzéséről szóló döntésének előkészítése során az
időközi választás tervezett időpontjához képest el őzetesen kiszámított eljárási határidöket
(határnapokat) a Heves Megyei Területi Választási Iroda részére ellenőrzés célj ából
megküldeni.

(2) A helyi választási iroda vezetője az időközi választás kitűzésére okot adó körülményről a Nemzeti Választási Iroda vezetőjének az erre a célra rendszeresített bejelentő lappal történő
tájékoztatása mellett - köteles írásban, a választási elektronikus levelező rendszer (VÁKIR)
útján haladéktalanul tájékoztatni a Heves Megyei Területi Választási Iroda vezetőjét,
mellékelve ahhoz a kitűzés alapjául szolgáló dokumentum másolatát is. A helyi választási
iroda vezetője köteles továbbá a helyi választási bizottságnak az idöközi választás kitüzéséröl
szóló, az (l) bekezdés szerint egyeztetett határidöket tartalmazó határozatát annak
meghozatalát követően haladéktalanul megküldeni a választási elektronikus levelező rendszer
(V ÁKIR) útján a Heves Me gye i Területi Választási Iroda és a Nemzeti Választási Iroda
vezetője részére.
időközi választásának, valamint a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselök idöközi választásának lebonyolítása során
különös figyelmet kell fordítani bizonyos, az általános választási szabályoktól eltérő eljárási
szabályokra, így különösen az alábbiak betartására:
a) ezen időközi választások során nincs l ehetőségátjelentkezésre (Ve. 307IC. §, 313. §),

3. § A helyi önkom1ányzati képviselök és polgármesterek

b) ezen időközi választásokon a jelö l ő szervezetet a jelölt, illetve lista nyilvántartás ba vételére
illetékes helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba (Ve. 119. §( l) bek .. 132. §,307/D.
§).
4. § (l) A jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek időközi választása során a helyi választási iroda vezetőjének a Ve. 307/E. §
(l)- (2) bekezdésében foglaltak betartásamellett ismételten meg kell állapítania.
(2) A települési nemzetiségi önkormányzati képvi selők időközi választása során
alkalmazandó ajánlások számát a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 59. § (l ) bekezdésében foglaltak betartása mellett, a helyi választási
bizottságnak a Ve. 309. § (2) bekezdése alapján hozott határozatában a V c. 316. §-a alapján
ismételten meg kell állapítania.
(3) A helyi választási bizottságnak a települési nemzetiségi képviselők időközi választása
kitüzéséről rendelkező határozatában, a Nektv. 56. § (l) bekezdésére tekintettel a Nemzeti
Választási Bizottság 14/20 14. NVB iránymutatásában, valamint a Nemzeti Választási
Bizottság 1128/2014. határozatának az adott nemzetiségre és településre vonatkozó
mellékletében meghatározott, a települési nemzetiségi önkormányzati képvi se l ők választása
kitűzésének
alapjául szolgáló, nemzetiségenként összesített, nemzetiségi választás
kitűzésének alapjául szolgáló adatot célszerű ismételten meghivatkoznia.
5. § Az időközi választások eljárási határidőinek és határnapjainak lejáratához kapcsolódó
ügyelet során is értelemszerűen alkalmazni kell a Heves Megyei Területi Választási Iroda
vezetőjének
112014.
(II.28.)
TVl
utasításában
foglaltakat
(Elérhető:
http://hevesmegye.hu/files/tvi/utasitasok/1_ 2014_tv i_ utasitas. pdf).
6. §Jelen utasítás l. és 2. mellékletét képező határozat-minták az időközi választások
és határnapjainak megállapítása során tervezetkén t, ajánlás jelleggel alkalmazhatóak.

kitűzése

7. § (l) Figyelemmel arra, hogy a Nektv. 74. § (l) bekezdése kifej ezetten rendelkezik azon
esetekről , amikor a nemzetiségi önkormányzat időközi választáshoz kapcsolódóan megszűnik,
jelen utasítás 3. mellékletét képező határozat-minta a 74. § ( l ) bekezdésének c) pontjában
foglalt esetben, azaz ha az időközi nemzetiségi önkormányzati választást kellő számú jelölt
hiányában nem lehetett megtartani, ajánlás jelleggel alkalmazható a helyi választási
bizottságok eljárása során. A Nektv.-nek a nemzetiségi önkormányzat és képviselő-testület
megszunese esetén alkalmazandó 140.- 142.§-aiban foglalt elszámolási szabályok
maradéktalan betartása céljából, a helyi választási iroda vezetőj e a helyi választási bizottság
fentiek tárgyában hozott jogerős határozatával értesíteni köteles a I leves Megyei
Kormányhivatal t.
(2) A helyi választási bizottság ( l ) bekezdés szerinti határozatának meghozataláról, annak
jogerőre emel kedéséről és a Heves Megyei Kormányhivatal a jogerős határozat
megküldésével történő tájékoztatásáról a helyi választási iroda vezetőj e a Heves Megyei
Területi Választási Iroda és a Nemzeti Választási Iroda vezetőjét is tájékoztatni köteles.
8. § Ez az utasítás a közzététcle napján lép hatályba.
Eger, 2016. augusztus 02.

Dr. Barta Viktor
Heves Megyei Területi Választási Iroda
vezetőj e

l. me/lék/et az 112016. (VIII. 02.) TVl vezetői utasításhoz

MINTA

.......................... Helyi Választási Bizottság
..... .!....... ( ......) HVB határozata

........... ........ ....... Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 20 13. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 302. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva
.......................... településen az időközi települési önkormányzati képviselők és/vagy
polgármester választását ...... év ............... hó ...... napjára (vasárnap) tűzi ki 1,
továbbá a határozat melléklete szerint megállapítja annak naptár szerinti határnapjait
A Választási Bizottság elrendeli a határozat helyben szokásos módon történő közzétételét.

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Heves Megyei Területi
Választási Bizottsághoz (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) címezve. A fellebbezést a
.......................... Helyi Választási Bizottságnál kell előterjeszteni.
A fellebbezést személyesen, levélben( ........ .... ............... ), telefaxon ( .. ./ .............. )vagy
elektronikus levélben (e-mail cím: ..................... @ ........ ) úgy kell előterjeszteni, hogy az
legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3. napon, azaz legkésőbb ...... év ............ hó
.. ... napján 16 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.
Fellebbezéssei élhet a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet.
A fellebbezésnek tartalmaznia kel l
a) a kérelem Ve. 223. §(3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,
c) 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.
1

Ide értelemszerűen a megfelelő választás-típust kell beírni.

1

A fellebbezésben új tények és bizonyítékek is felhozhatók.
A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés l. pontja
alapján illetékmentes.

INDOKOLÁS

A 201-1. október 12. napon meg/arloti helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásán a választópolgárok .......................... jelöltet választolták meg a
település polgármesterévé. A polgármester .......................... napján elhuny/ l lisztségéről
... .. év ................ hó ..... napi hatállyal lemondott, amely lemondásról a képviselő-testület
tájékoztatásra került. 2
.... ... ....... Onkormányzatának Képviselő-testülete ...... év .......... hó ... napján tartott ülésén
........... .!. ... (. ... .) számú határozatával, meghízalásának lejárta elől!, név szerinli szavazással,
minősített többségű döntéssel kimondta a feloszlását.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 29. § (l) bekezdés h) pontja értelmében az önkormányzati képviselő megbízatása
megszűnik a képviselő-testület feloszlása esetén. Az Mötv. 69. § (l) bekezdés g) pontja szerint
a polgármester e tisztsége megszűnik a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően
az új polgármester megválasztásávaL A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § (6) bekezdése alapján, ha az önkormányzati
képviselő-testületet feloszlallák vagy feloszlott, időközi választást kel/tartani. 3
A Ve. 8. § (l) bekezdése alapján az idöközi választást a mandátum
százhúsz napon belülre kell kitűzni.

megüresedésétől

számított

A Ve. 302. §(2) bekezdéseszerint a helyi önkormányzati képviselök és polgármester idöközi
választását a helyi választási bizottság tűzi ki.
A Ve. 302. § (l) bekezdése alapján a választást úgy kell
kitüzést követő nyolcvanadik és századik nap közé essen.

kitűzni,

hogy a szavazás napja a

Nem lehet kitűzni a helyi önkormányzati képviselök és polgármesterek idöközi választását a
helyi önkormányzati képviselök és polgármesterek általános választása évének április l. napja
és a helyi önkormányzati képviselök és polgármesterek általános választásának napja közötti
napokra. A Ve. 6. § (2)-(3) bekezdéseszerint a szavazást vasárnap kell megtartani, a szavazás
napja nem eshet a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá húsvét- vagy
pünkösdvasárnapra. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény l 02. § (l)
2

ldő közi polgármester vá lasztás kitűzése eset én ide az M ötv. 69. §-ának vonatkozó, a)- i) pontjaiban
nevesített esetet és annak körülményeit kell beírni a konkrétan e l őford ult helyzethez igazodva.
3
Ez a bekezdés akkor alkalmazandó, ha időközi települési önkormányzati képviselő és polgármester
választás kitűzésére is sor kerül. Itt is pontosítani kell viszont a minta szövegét az M ötv. 69. § -ában
megjelölt és konkrétan előfo rdult esethez.
2

bekezdése értelmében munkaszüneti nap: január 1., március 15., húsvéthétfő. május 1.,
pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november l . és december 25-26.
A fentieknek megfelelően az ................. . ........ Választási Bizottság a Ve. 302. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Ve. 302. § ( l) bekezdésében foglalt határidők
figyelembevételével az időközi választást a rendelkező részben foglaltak szerint . . . . . . év
....... ..... hó .. ...... napjára (vasárnap) tüzte ki.
Az .......................... Választási Bizottság a Ve. ll. § ( l ) bekezdése alapján az időközi
választás naptár szerinti határnapjait jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állapította
meg.
Jelen határozat a Ve. 6.§ (2)-(3) bekezdésein, 8.§ (l ) bek. a) pontján és (2) bek. b) pontjának
rendelkezésein, továbbá a ll. §(l) bekezdésén, a 302.§ ( l ) és (2) bekezdésein, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás a Vc. 221. §és 223-225.§ rendelkezésein alapul.

Kelt: ......... , ...... év ........... hó ... nap

..... ...... Helyi Választási Bizottság elnöke
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................. ......... Helyi Választási Bizottság
..... .!...... ( ...... ) számú határozatának melléklete

Az időközi választás naptár szerinti határnapjai
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 302. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a ...... év ..... ....... hó .... napjára ....... ..... .... .
településen kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és/ vagy polgármester4 választás
eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapítására a Helyi Választási
Bizottság a következöket rendeli el:

I. Kampánytevékenység:
l. A választási kampányidöszak a szavazás napját megelőző 50. naptól, ...... év ........... .
hó ..... napjától kezdődően a szavazás napján a szavazás befejezéséig, azaz ...... év
............ hó ....... nap 19.00 óráig tart (Ve. 139. §).
2. A szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási
karnpánytevékenység ...... év ......... hó ..... napján nem folytatható. (Ve. 143. §)
3. Választási gyűlés a VI. pontban nevesített kampányidöszakban tartható, azzal a kivétellel,
hogy a szavazás napján, azaz ...... év ............... hó ..... napján választási gyűlés nem
tartható. (V e. 14 5. § ( 1) bekezdés)
4. Politikai reklámot a szavazás napján, . . . . . . év . . . . . . . . . . . . . . . hó ..... napján nem lehet
közzétenni. (Ve. 147. § (4a) bekezdés)
5. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték legkésöbb ...... év
. . . . .. . .. . . . .. . hó .. ... napjáig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az
eltávolítás költségét viselni. (Ve. 144. §(7) bekezdés)

II. A választási bizottságok:

4

l.

A választási bizottságok megbízott tagját legkésöbb ...... év ............... hó ...... nap
16.00 óráig lehet bejelenteni. (Ve. 30.§ (2) bekezdés)

2.

A szavazatszámláló bizottság (az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi
választási bizottság) tagjai ... . . . év . . . . . . .. . . . . . . . hó . .... napján mentesülnek a
jogszabályban el ő írt munkavégzési kötelezettség alól. (Ve. 15. §(l) bekezdés)

A megfelelő szöveg szerepelt etendő.

4

3.

A munkáltató a választási szerv 2. pont szerinti tagját megillető bér és járulékai
megtérítését .. . . . . év . .. . .. . .. .. . . . . hó . . ... nap 16.00 óráig igényelheti a Helyi
Választási IrodátóL (Ve. 15. §(2) bekezdés)

III. A szavazóköri névjegyzék:
l.

Az időközi választáson azt a választópolgárt kell a szavazóköri névjegyzékbe felvenni,
aki a szavazókörben lakcímmel rendelkezik. (Ve. 307/C. §(!)bekezdés)

2.

Az l. ponttól eltérően az a választópolgár, aki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik azon a településen, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
legutóbbi általános vagy időközi választásának napján a szavazóköri névjegyzékben
szerepelt, csak ugyanazon településen vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe. (Ve.
307/C. §(2) bekezdés)

3.

Azt a választópolgár!, aki legkésőbb ...... év ............... hó ..... napján szerepel a
szavazóköri névjegyzékben, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. (Ve. 115. § (l) bekezdés)

4.

Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére
.............•. hó .•.•• napjáig kell megküldeni. (Ve. 115. §(2) bekezdés)

év

5. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a.) legkésőbb ...... év ............... hó ..... nap 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi
Választási lrodához, vagy
b.) ...... év ............... hó ..... nap 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszám láló
bizottsághoz. (Ve. 103. §(2) bekezdés)
6.

A Helyi Választási Iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóumát igénylő
választópolgárok jegyzékét legkésőbb ...... év ...... ......... hó ...... napján kinyomtatja.
A Helyi Választási Iroda vezetője a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a
mozgóurnát igénylő választópolgárokjegyzékét hitelesíti. (Ve. 106. §(2) bekezdés)

7.

A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok
kinyomtatott j egyzékét ...... év ............... hó ...... napján kell megsemmisíteni. (Ve.
l 09. § (l) bekezdés)

8.

A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének az
adatait .. .... év ......•........ hó ...... napján kell törölni. (Ve. l 09. § (2) bekezdés)

5

IV. A jelölt és listaállítás

l . Azt a szervezetet, amely jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő
szervezetként be kell jelenteni a Helyi Választási BizottságnáL A j elölő szervezetet a
képviseletérejogosult személy j elentheti be. (Ve. 119-1 20. §,Ve. 307/D.§)
2. A polgármestetjelölt l egyéni listás jelölt5 állításához szükséges ajánlások számát a Helyi
Választási Iroda vezetője állapítja meg ...... év ............... hó ...... napján (Ve. 307/E.
§). A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a
központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell
megállapítani . A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell
megállapítani.
3. A Helyi Választási Iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban ...... év
............... hó ..... napján adja át az igény lő részére az általa igényelt mennyiségű
ajánlóívet (Ve. 12 1. §(2) bekezdés)
4. A polgármester jelöltet l egyéni listás jelöltet6 legkésőbb ...... év .............. . hó ..... nap
16.00 óráig kell bejelenteni. (Ve. 307/G.§ (l) bekezdés).
5. Az ajánlásokat a Helyi Választási Iroda ellenőrzi a jelölt bejelentésétől számított három
napon belül, majd az e llenőrzés eredményéről tájékoztatja a Helyi Választási Bizottságot,
amely minden - a törvényes feltételeknek megfelelő - jelöltet nyilvántartásba vesz
legkésőbb a j elölt bejelentését követő negyedik napon (Ve. 127. §, 132. §).
6. Az ajánlóíveket a Helyi Választási Iroda ...... év ............... hó ..... napján
megsemmisíti. (Ve. 128. §)

V. A szavazás

előkészítése:

l. A Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével,
amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasította - sorrendjének sorsotását a jelöltek
bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, azaz ...... év ............... h ó ..... napján 16
óra után végzi el (Ve. 160. §(2) bek.).
2. A Helyi Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket
...... év ............... hó ..... napján adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. (Ve.
164. §( l) bekezdés)

5

A megfelelő szöveg szerepeltetendő.

6

A megfelelő szöveg szerepeltetendő.

6

VI. A szavazás:

A szavazóhelyiségben szavazni ...... év .. ............. hó ..... napján 6.00 órától 19.00
óráig lehet. (Ve. l 69. §)

VII.

Az eredmény megállapítása:

l. A Helyi Választási Bizottság a szavazás napján, ...... év ... ... .... ..... hó . .... napján
állapítja meg a választás eredményét. (Ve. 307/N. §)
2. A jegyzőkönyv egy példánya a Helyi Választási Irodában a szavazást követően ...... év
...... . ... . .... hó ..... nap 16.00 óráig megtekinthető. (Ve. 204. §)
3. A szavazólapokat- ha a választás eredményével összefüggésben büntetőeljárás nincsen
folyamatban - a Helyi Választási Irodában .. .... év ............... hó ..... napjáig kell
megőrizni. (Ve. 205.§ (l) bekezdés)
4. A választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - .. .... év . . . . . .. . .... . .. hó . ... .
napján kell megsemmisíteni . A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével
a Magyar Nemzeti Levéltár részére a Helyi Választási Iroda vezetője adja át. (Ve. 205.
§(2) bek.)
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2. me/lék/et az 112016. (VIII. 02.) TV/ vezetői utasításhoz

MINTA
................ Helyi Választási Bizottsága a települési ............ 1 nemzetiségi önkormányzati
képviselők időközi választásának kitűzése tárgyában meghozta a következő

.. . ./ ......... (......... )szám ú határozatot:
2

.............. Helyi Választási Bizottsága .. .. ................ településen a települési ............
nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 309. § (2) bekezdésben foglalt
hatáskörében eljárva, tekintettel a 8. § (l) bekezdés a) pontjára és a 6. § (l) bekezdésére
is, ........ év .. .. ..... . .. .. ... hó ..... napjára (vasárnap) tűzi ki, továbbá jelen határozat
melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti határnapjait

A Helyi Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 201 1. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 59. § ( l ) bekezdése alapján a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások
számát a következők szerint határozza meg: a települési .................3 nemzetiségi
önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás
kitűzésének
napján szereplő v~llasztópolgárok 5 %-ának, de legalább 5
választópolgárnak az ajánlása, azaz jelen esetben legalább .. .... ... fő választópolgár
ajánlása szükséges.
A Nektv. 51. § (l ) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati
száma ......... fő.
A Választási Bizottság elrendeli a határozat helyben szokásos módon

történő

képviselők

közzétételét.

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Heves Megyei Területi
Választási Bizottsághoz (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) címezve.
A fellebbezést a ..•.... ................... Helyi Választási Bizottságnál kell előterjeszteni.
A fellebbezést személyesen, levélben(. .. .. ...................... ), telefaxon ( .. ./ .............. )vagy
elektronikus levélben (e-mail cím: ..................... @ ........ )úgy kell előtetjeszteni. hogy az
legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3. napon 16 óráig megérkezzen. A határidő
jogvesztő.

Fellebbezéssei élhet a központi névjegyzékben szerepl ő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett tennészetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
a kérelemnek a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és- ha a
1

Nemzetiség megjelö lése.
Nemzetiség megjelölése.
3
Nemzetiség megjelölése.
2

lakcímétől (székhel yétől)

eltér- postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendel kező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy
jelölőszervezet 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
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak.
A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés l. pontja
alapján illetékmentes.

Indokolás
A 2014. október 12. napján megtartott települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
általános választását követően a megválasztott települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők a Helyi Választási Bizottságtól átvették megbízóleveleiket és letették az esküt.

A

............ ... -i

............ Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
év
hó ......... napján a .. ../... ... ... (. .. ..). szám ú határozatával kimondta

feloszlását. 4
A nemzetiségekjogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 69. § (3) d)
pontja szerint, ha a képviselő-testület kimondtafeloszlását időközi választást kell kitűzni. 5

A Ve. 6. §-a alapján a választást úgy kell

kitűzni , hogy a szavazás napja a kitűzés napját
hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. A szavazást vasárnap kell megtartani. A
szavazás napja nem eshet a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra.
A Ve. 309. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők időközi választását a Helyi Választási Bizottság tűzi ki. Ugyanezen
jogszabály 8. § (l) a) pontja alapján az időközi választást a mandátum megüresedésétől
számított százhúsz napon belülre kell kitüzni.

követő

A Nektv. 242. § (2) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi
általános választását megelőzően a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a
legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott
adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint - a 25 főt eléri. A Nemzeti
Választási Bizottság 14/2014. NVB iránymutatása, valamint a Nemzeti Választási Bizottság
1128/2014. számú határozatának ..... 6 számú melléklete alapján .... .................... községben a
magukat .... ..................... 7 nemzetiséghez tartozónak valJók népszámláláskori létszáma ........ .
fő.

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Helyi Választási Bizottságnak
egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati képvi selő jelölt
Itt a Nektv. 69. § (2)-(3) bekezdésének konkrétan megfeleltethető tényállást kell röv iden ismertetni és a
jogszabályt meghivatkozni. A fentiekben htak kizárólag a minta szerinti példaként szolgálnak.
5
Ide is a megfe le lő jogszabályhelyet kell meghivatkozni értelemszerüen (Nektv. 69. §(2) - (3) bekezdés).
6
Az NVB határozatnak az adott nemzetiségre irányadó melléklet száma megjelölése szükséges.
7
Nemzetiség megjelölése.
4

2

bejelentéséhez szükséges ajánlások számát, egész számra felfelé kerekítve.
A Helyi Választási Bizottság a Nemzeti Választási Rendszer .... év ............. ..... hó .... .
napi adatai alapján megállapította, hogy ...... ...................... településen a ................... ........... .. .
nemzetiségi névjegyzékben szereplö választópolgárok száma ....... fö, az idöközi választáson
megválasztható települési .............. nemzetiségi önkormányzati képviselök száma a Nektv. 51.
§ ( l ) bek. alapján ezáltal ......... fő . A Nektv. 59. § (l) bekezdése alapján a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselö jelöléséhez a fentiekből következöen legalább ......... fő
- a ............. nemzetiségi névjegyzékben szereplö- választópolgár ajánlása szükséges.

A Helyi Választási Bizottságfelhivja a figyelmet arra, hogy a Ve. 310. § rendelkezései alapján
az időközi választás előkészítésének és lebonyolflásának a költségeit a nemzeliségi
önkormányzat költségvetéséből kell biztositani, ha az időközi választást azért kell me§lartani,
mert a képviselő-testületetfeloszlatlák, vagy a képviselő-testület kimondta feloszlását.
A Helyi Választási Bizottság jelen határozatának mellékletét képezi az idöközi választás
határidejét és határnapjait tartalmazó rendelkezés.
Ajelen határozata Ve. 6.§, ll.§ (1), 307/D. § (1)-(2), 309.§, 316.§ rendelkezésein, valamint
a Nektv. 51.§ (1), 59.§ (1), 242. §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.
221. § (l) bekezdésén, valamint a 223.- 225. §-ain, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990.
évi XCIII. törvény 33. §(2) bekezdés l. pontján alapul.

Kelt: ......... , ...... év ........... hó ... nap

........... Helyi Választási Bizottság elnöke

8

Ide adott esetben a Ve 3 I O. §b) vagy c) pontját kel l beírni.

3

......... Helyi Választási Bizottság
.........!......... (..........) számú határozatának melléklete

A Ve. ll. §(l) bekezdésében és a 309. §(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a .......

' .. .. .. .. .. .. .. .. .... h o' .. ... napJara
.'
'
ko1t uzo
" .. tt ............... .9
ev
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. t elep u"lesen
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása eljárási határidőinek és
határnapjainak naptár szerinti megállapítására a Helyi Választási Bizottság a következőket
rendeli el:

I.Szavazókörinévjegyzék
l. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán az a személy
rendelkezik szavazati joggal, aki az adott nemzetiség regisztrált választópolgára. A regisztrált
választópolgár azon a településen szavazhat, ahol lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, és a helyi önkormányzati képviselök és polgármesterek 2014. évi általános
választásán vagy azt követő időközi választásán legutóbb
ugyanezen településen a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, vagy
más településen szerepelt ugyan a szavazóköri névjegyzékben, de azon a
településen már nincs sem lakóhelye, sem tartózkodási helye, vagy
sehol sem szerepelt a szavazóköri névjegyzékben.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik napon. azaz
...... év ..................... hó .... napján szerepel a szavazóköri névjegyzékben, a Nemzeti
Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.
(Ve. 115. §(l) bekezdés)
2. Az értesítöt a választópolgár értesítési c1mere, ennek hiányában lakcímére a szavazást
megelőző negyvennyolcadik napig, azaz ...... év ..................... hó .... napjáig meg kell
küldeni (Ve. 11 5. §(2) bekezdés).
3. A mozgóuma iránti kérelemnek
a) a választás kitűzését követően, de legkésőbb ...... év .................. hó ... nap 16.00
óráig kell megérkeznie a IIelyi Választási Irodához (Ve. 103. § (2) bekezdés a) pontja)
vagy
b) ....... év .................. hó .... napján legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a
szavazatszámláló bizottsághoz (Ve. l 03. § (2) bekezdés b) pontja).
de legkésőbb ....... év ............... .. hó .... nap 16.00 óráig
mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Iroda legkésőbb ........ év
.................. hó ..... napján bírálja el, a ...... év ............... hó ... nap ... 15 óráig a
szavazatszámláló bizottsághoz megérkező mozgóurna iránti kérelmet haladéktalanul el
kell bírálni. (Ve. 11 3. § (2) bekezdés)

A választás

kitűzését követően,

megérkező

4. A Helyi Választási Iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékét legkésőbb ....... év .......... hó ..... napján kinyomtatja. (Ve. l 06.
§(2) bekezdés)
9

Nemzetiség megjelölése.
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5. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok
kinyomtatottjegyzékét ........ év ................ hó ... napján meg kell semmisíteni. (Ve. 109. §(l)
bekezdés)
6. A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait
....... év ................. hó .... napján törölni kell. (Ve. 109. §(2) bekezdés)

II. Jelöltállítás
l. Azt a szervezetet, amely jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő
szervezetként be kell jelenteni a Helyi Választási BizottságnáL A nemzetiségi jelölő
szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be. A nemzetiségi szervezet
bejelentéséhez csatolni kell az alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a szervezet megfelel a
nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott
követelményeknek. (Ve. 119-120. §, Ve. 307ID. §)
2. A Helyi Választási Iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban ........ év
.............. hó ... napján átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet A
Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő
bélyegzőlenyomattal lát el. (Ve. 121. § (2) bekezdés)
3. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet legkésőbb ....... év ............... hó
... nap 16.00 óráig kell bejelenteni. (Ve. 318. §(l) bekezdés)
4. Az ajánlásokat a Helyi Választási Iroda ellenőrzi a jelölt bejelentésétől számított három
napon belül, majd az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a Helyi V ál asztás i Bizottságot,
amely minden - a törvényes feltételeknek megfelelő -jelöltet nyilvántartásba vesz legkésőbb
a jelölt bejelentését követő negyedik napon (Ve. 127. §, 132. §).
5. Az ajánlóíveket a Helyi Választási Iroda a szavazást követő kilencvenedik napot
munkanapon, azaz ... év ............ hó ... napján megsemmisíti. (Ve. 128. §).

követő

III. Választási kampány
l. A választási karnpányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól, ...... év ............ hó
..... napjától kezdődően a szavazás napján a szavazás befejezéséig, azaz . .. . .. év
............ hó ....... nap 19.00 óráig tart (Ve. 139. §)
2. A szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási
karnpánytevékenység ...... év ......... hó ..... napján nem folytatható. (Ve. 143. §)
3. Választási gyűlés a lll. pontban nevesített karnpányidőszakban tartható, azzal a kivétellel,
hogy a szavazás napján, azaz ...... év ............... hó ..... napján választási gyül és nem
tartható. (Ve. 145. §(l) bekezdés)
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4. Politikai reklámot a szavazás napján, ...... év ............... hó ..... napján nem lehet
közzétenni. (Ve. 147. § (4a) bekezdés)
5. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték legkésőbb
év
............... hó ..... napjáig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás
költségét viselni. (Ve. 144. §(7) bekezdés)

IV. Szavazás előkészítése
l. A Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével,
amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasította - sorrendjének sorsolását a jelöltek
bejelentésére rendelkezésre álló határnapo n, azaz ...... év .•............. hó ..... napján 16 óra
után végzi el (Ve. 160. § (2) bek.).
2. A szavazólap adattartalmát a Helyi Választási Bizottság azt követően jóváhagyja, hogy
valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott (Ve. 162. §
(l) bekezdés)
3. A Helyi Választási Iroda a szavazókőri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket
...... év ....•.......... hó ..... napján adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. (Ve.
164. § (l) bekezdés)

V. Szavazás
A szavazóhelyiségben szavazni ...... év ............... hó ..... napján 6.00 órától 19.00 óráig
lehet. (Ve. l 69. §)

VI. Az eredmény megállapítása

l. A jegyzőkönyv egy példánya a Helyi Választási Irodában a szavazást
............... hó ..... nap 16.00 óráig megtekinthetö. (Ve. 204. §)

követően

...... év

2. A szavazólapokat a Helyi Választási Irodában kell elhelyezni és ........ év .............. hó .. .
napjáig meg kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé.
A választás eredményével összefüggö büntetőeljárás esetén az érintett szavazólapokat az ügy
jogerős lezárásáig kell megőri zni. (Ve. 205. §(l) bekezdés)
3. A választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - ...... év ........... hó ..... napján kell
megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek e lső példányát kilencven nap elteltével a Magyar Nemzeti
Levéltárnak a Helyi Választási Iroda vezetője adja át. (Ve. 205. §(2) bekezdés)
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3. melléklet az 112016. (V/1.02.) TVl vezetői utasításhoz
MINTA

.......... Helyi V ál asztási Bizottság
...../......... ( ................ ) számú határozata

. ............... Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 44. § (l) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az
.... ./...... ... ( ....... . ..... ) szám ú határozatával . . . . . . . . . . . . . . . . . . . településen kitűzött
1
•••••••••••••••
települési nemzetiségi önkormányzati képviselök idöközi választásának
tárgyában meghozta a következő
határozatot:
............... Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a ......... év .................... hó
.... napjára (vasárnapra) kitűzött .................. 2 települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők időközi választását a szükséges számú jelölt hiányában megtartani nem lehet,
tekintettel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban:
Nektv.) 63. §-ára, mely szerint a választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt
van, mint a megválasztható képviselök száma.
A Választási Bizottság elrendeli a határozat helyben szokásos módon történő közzétételét.
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Heves Megyei Területi
Választási Bizottsághoz (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) címezve. A fellebbezést a
................•......... Helyi Választási Bizottságnál kell elöterjeszteni.
A fellebbezést személyesen, levélben( ........................... ), telefaxon ( .. ./. ............. )vagy
elektronikus levélben (e-mail cím: ..................... @ ........ )úgy kell elöterjeszteni, hogy az
legkésöbb a határozat meghozatalát követő 3. napon, azaz legkésöbb ...... év ............ hó
..... napján 16 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztö.
Fellebbezéssei élhet a központi névjegyzékben szereplö választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a kérelem Ve. 223. §(3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és- ha a lakcímétől (székhelyétöl)
eltér- postai értesítési címét,
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c) 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
j elölő 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékek is felhozhatók.
A fellebbezés az illetékekrő l szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés l . pontja
alapján illetékrnentes.

Indokolás
A 2014. október 12. napján megtartott települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
' ' kovetoen
.. "
'. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 N emzet.
'.
a'ltal'anos va' lasztasat
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T e lepu·· test
tsegt
Önkormányzat megválasztott képviselői a Helyi Választási Bizottságtól átvették
megbízóleveleiket és letették az esküt, a képvi selő-testület alakuló ülésével a ......... .
4
Települési .............. Nemzetiségi Önkormányzat megalakult

A 2014. október 12-én megválasztott ............ ... .. . Települési .......................... Nemzetiségi
Önkormányzat megválasztott képviselői ......... év ... .... ................. hó ... napján lemondtak
képviselői tisztségükről. 5
A Nektv. 68. § (l) bekezdése szerint, ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő
helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatol elért jelölt lép, míg a 69. :-,\' (l)
bekezdés értelmében, ha a megüresedett mandátumol a 68. § szeríni nem lehet betölteni, mert
nincs több jelölt, a mandátum - a 69. § (2) bekezdés kivételével - a következő általános
választásig betöltetlen marad. A 69. § (2) bekezdés szerint, ha a képviselők száma a képviselő
testület működéséhez szükséges létszám alá csökken, akkor az üres helyekre időközi választást
kell kitűzni. 6
A Helyi Választási Bizottság a . ... ./. ...... ( . ..... ) számú határozatával . .. ... év .... ... ...... hó
... napjára a .. . . ...... 7 települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásáta fent hivatkozott törvényi rendelkezésekre tekintettel - kitűzte.
3

4

Nemzetiség megjelölése.
Nemzetiség megjelö lése.

A fenti szöveg kizárólag példaként szolgál, e helyen az idöközi választás kitűzésének a lapjául szolgá ló, adott
esetben e l őá llt, konkrét tényállást kell röviden ismertetni.
6
A fenti szöveg ismételten csak példaként szolgál arra az esetre, ha pl.a nemzetiségi képviselök lemondása és
így a képviselö-testillet müködéséhez szü kséges létszám a lá csökkenése adott okot az idöközi vá lasztás
kitűzésére. Ezen a helyen is értelemszerüen kell meghivatkozni a Nektv. 69. § (l )-(3) bekezdéseiben foglalt,
konkrétan előállt esetet.
5
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A Helyi Választási Bizottság az időközi választást kitűző határozata mellékletében
megállapította az időközi választás határnapjait Eszerint a nemzetiségi önkormányzati
képviselő jelöltet a Ve. 318. § (l) bekezdésére tekintettel ...... év ............... hó ... nap
16.00 óráig lehetett bejelenteni. Fenti időpontig egy jelölés sem l a megválasztható képviselők
számát el nem érő ... db jelölés érkezett a helyi választási irodához.8 Erre tekintettel a Helyi
Választási Bizottság, hivatkozva a Nektv. 63. §-ában foglaltakra, a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött.
A Helyi Választási Bizottság megjegyzi, hogy jelen határozatba foglalt döntésének
jogkövetkezményeként a Nektv. 74. §(l) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a települési
nemzetiségi önkormányzat a szavazás napjaként kitűzött napon megszűnik. tekintettel arra,
hogy az időközi választáson nem volt elegendő jelölt. Ugyanezen § (2) bekezdése értelmében,
ha a nemzetiségi önkormányzat megszűnik, a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választására csak a következő általános választáson kerülhet sor. A Nektv. 75. § (2)
bekezdésének c) pontja rendelkez ik arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő
testületének megbízatása "a testület feloszlatása, feloszlásának kimondása vagy a képviselők
számának a testület működéséhez szükséges létszám alá csökkenése miatti időközi választás
napján "9 szűnik meg.
A Nektv. 138. § (3) bekezdése szerint a soron következő általános nemzetiségi választás
eredményeképpen felálló új testület megalakulásáig a mcgszűnt nemzetiségi önkormányzat
vagyona ideiglenes kezelésbe kerül. A Nektv. 139. § (l) bekezdése alapján az ideiglenes
kezelői feladatokat a nemzetiségi önkormányzat megszűnésekor a jogutódlás megtörténtéig a
megszűnt települési nemzetiségi önkormányzat tulajdonát képező összes ingó és ingatlan
vagyon, vagyoni értékű jog tekintetében az országos nemzetiségi önkormányzat látja el.
Felhívja a figyelmet a Helyi Választási Bizottság arra, hogy a Nektv. 140. § (l) bekezdése
szerint a nemzetiségi önkormányzat vagy a képviselő-testület megbizatásának megszűnésével
egyidejűleg az elnök megbízatása is megszűnik, azonban az elnök elszámolási
kötelezettséggel tartozik az önkormányzati vagyon, ezen belül az állami támogatás jogszerű
és időarányos felhasználásáról a I-leves Megyei Kormányhivatalnak.
Jelen határozat a Ve. 44. § (l) bekezdésén, a Nektv. 63 . §-án, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve. 221. §(l) bekezdésén, a 223-225. §-ain, az illetékről szóló tájékoztatás az
1990. évi XCIII. törvény 33. §(2) bekezdés l. pontján alapul.
Kelt: ......... , ...... év ........... hó ... nap

........... Helyi Választási Bizottság elnöke
8

A megfelelőszöveg alkalmazandó.

Itt a Nektv. 75. § (2) bekezdésének c) pontjában felsorolt esetek közül , az adott időközi választás kapcsán
konkrétan felmerUit esetet kell beírni.
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