
Gyomaendrıdi Helyi Választási Bizottság 
2/2012. (II. 28.) HVB határozata 

a Gyomaendrıdi 6. egyéni választókerületi képviselı 2012. 
2012. május 19. napjára kitőzött idıközi választása 

eljárási határidıinek és határnapjainak megállapításáról 
 
A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi 
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. §-a (2) bekezdésének j) 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrıdi 6. 
egyéni választókerületi képviselı 2012. május 19. napjára 
kitőzött idıközi választása eljárási határidıinek és határnapjainak 
naptár szerinti megállapításáról az alábbiakban határoz: 
 

A választójogosultság nyilvántartása 
 

1) A névjegyzéket 2012. április 3-tól április 7-ig közszemlére kell 
tenni [Ve. 14. § (1) bekezdés]. 
2) A névjegyzékbıl való kihagyás, illetıleg törlés vagy a 
névjegyzékbe való felvétel miatt 2012. április 3-tól április 7-én 
16.00 óráig lehet kifogást benyújtani [Ve. 20/E. § (1) bekezdés]. 
3) A névjegyzékbe történı felvételrıl szóló értesítıt az 
ajánlószelvénnyel együtt 2012. április 2. és április 4. között kell 
megküldeni a választópolgároknak [Ve. 14. § (1) bekezdés és 46. 
§ (1) bekezdés]. 
4) A módosított névjegyzék 2012. május 17-én 16.00 óráig 
tekinthetı meg a polgármesteri hivatalban [Ve. 15. § (3) 
bekezdés]. 

 
A választási szervek létrehozása 

 
5) A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben 
jelöltet állító jelölı szervezet, illetıleg a független jelölt legkésıbb 
2012. május 3-án 16.00 óráig jelentheti be [Ve. 25. § (2) 
bekezdés]. 

 
A választási kampány 

 
6) A választási kampány 2012. május 18-án 24.00 óráig tart [Ve. 
40. § (1) bekezdés]. 
7) Kampányt folytatni 2012. május 19-én 0.00 órától május 19-
én 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) bekezdés]. 
8) A helyi közszolgálati mősorszolgáltatók 2012. május 4-tıl 
május 16-ig a jelölés arányában legalább egyszer ingyenesen 
közlik a jelölı szervezetek politikai hirdetését [Ve. 106. § (1) 
bekezdés]. 
9) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében 
elhelyezték 2012. június 18-ig köteles eltávolítani [Ve. 42. § (6) 
bekezdés]. 

A jelölés 
 



10) A választási iroda 2012. április 2-tól mőködtet a jelöltajánlás 
számítógépes ellenırzı rendszerét [Ve. 38. § (1) bekezdésének f) 
pontja]. 
11) Jelöltet ajánlani 2012. április 19-én 16.00 óráig lehet [Ve. 46. 
§ (3) bekezdés és 107. § (1) bekezdés]. 
12) A jelöltet legkésıbb 2012. április 19-én 16.00 óráig lehet 
bejelenteni a választási bizottságnál [Ve. 52. § (1) bekezdés]. 
13) A jelöltnek, illetıleg jelölı szervezetnek a be nem nyújtott 
ajánlószelvényeket 2012. április 22-én 16.00 óráig meg kell 
semmisíteni. Az errıl készült jegyzıkönyvet 2012. április 25-én 
16.00 óráig kell átadni a választási bizottságnak [Ve. 60. §]. 
14) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az 
illetékes választási iroda 2012. május 19-én megsemmisíti [59. § 
(3) bekezdés]. 
 

A szavazatok összesítése 
 

15) A választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok 
jegyzıkönyvei alapján 2012. május 20-ig összesíti a 
szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. § 
(3) bekezdés]. 
16) A szavazóköri jegyzıkönyvek egy példánya az illetékes 
választási irodában 2012. május 22-én 16.00 óráig megtekinthetı 
[Ve. 75. § (2) bekezdés]. 
17) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2012. augusztus 
17-ig kell megırizni. 2012. augusztus 17. után a választási 
iratokat - a jegyzıkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni [Ve. 
75. § (3) bekezdés]. 
18) A jegyzıkönyveket 2012. augusztus 17. után kell átadni az 
illetékes levéltárnak [Ve. 75. § (4) bekezdés]. 
 
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással annak 
meghozataltól számított 2 napon belül a Területi Választási 
Bizottságnak címzett fellebbezést lehet benyújtani a Helyi 
Választási Bizottságnál ( 5500. Gyomaendrıd Szabadság tér 1. 
sz. Fax: 06 (46) 283-288) úgy, hogy az legkésıbb 2012. március 
1-én (csütörtök) 16 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek 
tartalmaznia kell a benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és 
– ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, 
valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 
felhozhatók. 
 

Indokolás 
 
A Helyi Választási Bizottság az 1/2012. (II. 28) HVB határozatával 
kitőzött idıközi önkormányzati képviselı választás napjára 
figyelemmel a Vetv-ben foglalt határidıkre és határnapjokra 
figyelemmel a határozat szerint állapította meg a választási 
eljárási határidıket. 
 



A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1) és (2) 
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2), (4), (5) bekezdésein alapul 
 
 

 
 


