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HATÁROZAT 
 
Velem Község Helyi Választási Bizottsága Velem községben a helyi önkormányzati képviselők 
és a polgármester időközi választását 
 

2014. március 9. napjára (vasárnapra) tűzi ki. 
 
Velem Község Helyi Választási Bizottsága a 2014. március 9. napjára kitűzött időközi helyi 
önkormányzati képviselők és polgármester választás naptár szerinti határnapjait a jelen határozat 
1. mellékletébe foglalva állapítja meg. 
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül jogszabálysértésre, illetve a Helyi 
Választási Bizottság mérlegelési jogkörében hozott döntésére hivatkozással a Vas Megyei 
Területi Választási Bizottsághoz (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) címzett fellebbezéssel 
lehet élni. 
 
A fellebbezést Velem Község Helyi Választási Bizottságánál (9726 Velem, Rákóczi u. 73.) kell 
benyújtani úgy, hogy az legkésőbb 2013. december 12-én (csütörtökön) l6.00 óráig beérkezzen. 
A határidő elmulasztása jogvesztő hatállyal jár. 
 
A benyújtott fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre való hivatkozás alapját, 
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – amennyiben az a lakcímétől (székhelyétől) eltér 
– postai értesítési címét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy 
elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 
 

INDOKOLÁS 
 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november 15-i képviselő-testületi 
ülésén a 86/2013. (XI.15.) önkormányzati határozatában a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 55.§ (1) 
bekezdésében foglaltak szerint megbízatásának lejárta előtt, név szerinti szavazással, minősített 
többségű döntéssel kimondta feloszlását. Az így bekövetkezett helyzetben a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20.§ (6) bekezdésében 
foglaltak alapján időközi választást kell tartani. 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115.§ (1) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy az időközi választást az ok felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes 
választási bizottság tűzi ki. Az időközi választást a képviselő-testület feloszlása esetén három 



hónapon belülre kell kitűzni. Erre nézve a Ve. 4.§ (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, 
mely szerint „a választást legkésőbb 60 nappal a szavazás napja előtt kell kitűzni. A választást 
úgy kell kitűzni, hogy a hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre, vagy a Munka 
Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző vagy követő napra.” 
További korlátot jelent, hogy a Ve. 115.§ (1) bek. alapján nem lehet időközi választást kitűzni az 
általános önkormányzati választások évében április 1-je és az általános választás napja között. A 
Választási Bizottság mindezen előírásokat figyelembe véve tűzte ki az időközi választás 
napjaként a 2014. március 9-i vasárnapot. 
 
Velem Község Helyi Választási Bizottságának jelen határozata a Mötv. 55.§-án, a Ve. 105/A.§ 
(2) bek. j) pontján, valamint a Ve. 115.§ (1) bekezdésén alapul. Az időközi választás naptár 
szerinti határnapjainak meghatározása a Ve. 14.§ (1), a 15.§ (3), a 20/E. § (1), a 21.§ (4), a 25. § 
(2), a 40.§ (1)-(2), a 42.§ (6), a 46.§ (3), az 59.§ (3) bekezdése, a 60.§, a 73.§ (3), a 75.§ (2)-(4) 
bekezdései alapján történt. 
 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79.§ (1)-(2) bekezdésein, valamint a 80.§ (1), (2), (4), 
(5) és (6) bekezdései alapján történt. 
 
Velem Község Helyi Választási Bizottsága – figyelemmel a Ve. 29/C. § (5) bekezdésére jelen 
határozatot Velem Község honlapján (www.velem.hu) és a Községháza hirdetőtábláján teszi 
közzé. 
 
 
Velem, 2013. december 10. 
 
 
 
 
 
                                                                                  Reményi Istvánné 
                                                                                       HVB elnök 
 
Határozatot kapnak: 
 
1. Dr. Pálffy Ilona elnök, Nemzeti Választási Iroda 1397 Budapest, Pf.: 547. 
    telefax: 06-1-795-0304 
2. Dr. Kun László irodavezető, Vas Megyei Területi Választási Iroda 
    9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 
3. Irattár, Helyben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet a 2/2013. (XII.10.) HVB határozathoz: Határnapok 
 
 

I. 
 

A választójogosultság nyilvántartása 
 
 

1. A választói névjegyzéket 2014. január 22. és 2014. január 26. között közszemlére kell 
tenni. A közszemlére tétel helye a Községháza hivatali helyisége (Velem, Rákóczi u. 
73.). / Ve. 14.§ (1) bek. / 

2. A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvényekkel együtt 2014. 
január 23-ig kell megküldeni a választópolgároknak. / Ve. 14.§ (1) bek. / 

3. A névjegyzékből történő kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel 
miatt 2014. január 26-án 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a Helyi Választási Iroda 
vezetőjének (a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Velemi Kirendeltségén Velem, 
Rákóczi u. 73. alatt dr. Zalán Gábor HVI vezetőnek címezve). / Ve. 20/E. § (1) bek. / 

4. A módosított névjegyzék 2014. március 7-én 16.00 óráig tekinthető meg a Községháza 
(Velem, Rákóczi u. 73.) hivatali helyiségében. /Ve. 15.§ (3) bek./ 

 
II. 

 
A választási szervek létrehozása 

 
1. A Helyi Választási Bizottság megbízott tagjait 2014. február 21-én 16.00 óráig lehet 

bejelenteni a HVB elnökénél, a Velemi Kirendeltségen kapható nyomtatványon. /Ve. 
25.§ (2) bek. / 

2. Amennyiben a Helyi Választási Bizottság tagja a választás napján munkavégzésre lenne 
köteles, az alól mentesül és a munkáltatója az arra a napra eső átlagbérét a szavazást 
követően 2014. március 14-ig írásban igényelhet a Helyi Választási Irodától (9730 
Kőszeg, Jurisics tér 8.). /Ve. 21.§ (4) bek. / 

 
III. 

 
A választási kampány 

 
1. Választási kampány 2013. december 10-től 2014. március 8-án 24.00 óráig folytatható. 

/ Ve. 40. § (1) bek. / 
2. 2014. március 9-én 00.00 órától 19.00 óráig választási kampányt folytatni tilos. / Ve 

40.§ (2) bek. / 



3. Plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. április 9-ig köteles 
eltávolítani. / Ve. 42.§ (6) bek. / 

 
IV. 

 
A jelölés 

 
1. Jelöltet ajánlani 2014. február 7-én 16.00 óráig, valamint jelöltet bejelenteni legkésőbb 

2014. február 7-én 16.00 óráig az ajánlószelvények átadásával, jelölő szervezetet 
bejelenteni legkésőbb 2014. február 7-én 16.00 óráig lehet Velem Község Helyi 
Választási Bizottságánál. /Ve. 46. §. (3) bek. és 51. § (1) bek. c) pontja/ 

2. A jelöltnek és a jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2014. február 
10-én 16.00 óráig meg kell semmisítenie és az erről készült jegyzőkönyvet 2014. 
február 13-án 16.00 óráig köteles átadni Velem Község Helyi Választási Bizottságának. 

3. A benyújtott ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást a Helyi Választási 
Iroda 2014. március 9-én megsemmisíti. / Ve. 59.§ (3) / 

 
                                                                           V. 
 
                                                        A szavazatok összesítése 
 

1. Velem Község Helyi Választási Bizottsága legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig 
összesíti a szavazatokat és megállapítja a választás eredményét. /Ve. 73.§ (3) bek. / 

2. A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya 2014. március 12-én 16.00 óráig tekinthető 
meg a Községháza hivatali helyiségében. / Ve. 75.§ (2) bek. / 

3. A szavazólapokat a Községháza hivatali helyiségében 2014. június 7-ig meg kell őrizni, 
majd ezt követően – a jegyzőkönyv kivételével – meg kell semmisíteni. / Ve. 75. § (3) 
bekezdése) 

4. A jegyzőkönyvek első példányát 2014. június 7-ét követően át kell adni az illetékes 
levéltárnak. / Ve. 75. § (4) bekezdése / 

 
 
 
 
                                                                                         
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 


