
Helyi Választási Bizottság

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.
Tel.: 57/460-Oil, e-mail: jegyzo®jaszboldoghaza.hu

Jászboldogháza Helyi Választási Bizottsága
1/2022. (IV.20.) határozata

Jászboldogháza Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban HVB)a helyi önkormányzati
polgármester időközi választásának kitűzése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

AHVB

a helyi önkormányzati polgármester időközi választását
2022. július 17. napjára (vasárnap)tűzi ki,

egyidejűleg az időközi választás határidőit és határnapjait ezen határozat mellékletében
foglaltak szerint határozza meg.

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi
Választási Bizottsághoz címzett, de a HVB-nél (cím: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27; e
mail: jegyzo®jaszboldoghaza.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon,
azaz 2022. április 23-án 16:00 óráig megérkezzen a HVB-hez. A fellebbezésre megállapított
határidő jogvesztő. A fellebbezést írásban — személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus
levélben eljuttatva — lehet benyújtani. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási
eljárásról szóló törvény szerinti alapját; a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — a postai értesítési címét; valamint a
fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés benyújtása
illetékmentes.

Indokolás

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. december 15.
napján tartott ülésén zóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv)69.~ (1) bekezdés
f. alapján, megbízatásának lejárta előtt a polgármester lemondott tisztségéről.

Az Mötv. 29.* (1) bekezdés O pontja értelmében a helyi önkormányzati képviselők, a 69.~ (1)
bekezdés f) pontja értelmében a polgármester megbízatása megszűnik a tisztségről történő
lemondással.



A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban Oi~Jt)20.* (5) bekezdése kimondja, hogy: „Ha az egyéni váiasztókerüle’i képviselő
~c1gJ~ a pu/gd’ mcsk;, Jópolgá’;i”st’t m’gbi atása megs űnik, idökozi választást kell kitűz,ii~~

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban ye.) 8.~ (1) bekezdése
alapján az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított 120 napon belülre kell
kitűzni. A Ve. 301*-a szerint a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester időközi
választását a HVB tűzi ki úgy, hogy a szavazás napja a kitűzést követő 70. és 90. nap közé essen
(ye. 6. ~ (1) bekezdése). A Ve. 11 .~ (1) bekezdése rögzíti, hogy a Ve-ben foglalt határidők naptár
szerinti dátumait az időközi választásra a választást kitűző bizottság határozattal állapítja meg.

A veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló
483 2020. (XI.5.) Korm. rendelet 2.* (2) bekezdése, a koronavírus-világjárvány második
hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 4.* (3) bekezdése és a koronavírus
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 1. törvény 4.* (3) bekezdése alapján a
veszélyhelyzet ideje alatt időközi választást nem lehetett tartani. Az időközi választások és helyi
népszavazások megrendezhetőségéről szóló 103 2022. (111.10.) Korm. rendelet (továbbiakban
Korni. rendelet)1.* (3) bekezdése kimondja, hogy 2022. április 10-től időközi választás
kitűzhető, a ki nem tűzött és az elmaradt választást pedig 15 napon belül ki kell tűzni.

A fentiekre tekintettel a HVB az időközi polgármester és települési képviselő választást 2022.
július 11V. napjára tűzte ki, az eljárási határidőket és határnapokat pedig ezen határozat
mellékletében határozta meg.

A határozat a ye. 6.* (1) bekezdésén, a 8.~ (1) bekezdésén, a 1 l.* (1) bekezdésén és a 302.*-
án, az Ovjt. 20.* (6) bekezdésén és a Korm. rendelet I .* (3) bekezdésén alapul.

Ajogorvoslati lehetőségről a Ve. 1 0.~ (1)-(3) bekezdései, a 221 .*-a, a 223-225.*-ai és a 3071P.*
(2) bekezdés c) pontja szerint adtam tájékoztatást. A fellebbezési Iletékmentességét az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28.* (1) bekezdése és a 2. melléklet XIII. pont 8.
alpontja biztosítja.

Jászboldogháza, 2022. április 20. ‘

Gugi Lajosné
HVB elnöke

Erről értesülnek:

1) Jászboldogháza község lakossága hirdetményi úton
2) Nemzeti Választási Iroda szervezes@nvi.hu
3) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Iroda választási informatikai

rendszeren keresztül
4) Jászboldogháza Város Helyi Választási Irodája, Helyben
5) Irattár.

Kifüggesztés kezdő napja: 2022. április 25.
Levétel napja: 2022. július 17. /

Kiss Csaba
jegyző, HVI v’



Az 1/2022. (IV.20.) HVB határozat melléklete

A HVB a Ve. 11 .~ (1) bekezdésében és a 302.~-ában kapott felhatalmazás alapján a
Jászboldogháza község 2022. július 17. napjára kitűzött időközi polgármester választás
eljárási határidőit és határnapjait a következők szerint állapítja meg:

I.! A választási bizottság

1. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2022. július 8-án 16:00 óráig lehet
bejelenteni (ye. 3O.~ (2) bekezdés).

2. A Ve. 78.*-a szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságát a helyi választási
iroda vezetője legkésőbb 2022. július 14-én a szükséges számban további tagokkal
egészíti ki, ha a névjegyzékben lévő választópolgárok száma meghaladja az 1.500-at
(ye. 24.* (6) bekezdés).

3. Ha a helyi választási iroda vezetője a névjegyzéket a Ve. 257/A.*-a szerint több részre
osztja, haladéktalanul értesíti az 112. pont szerinti szavazatszámláló bizottságba tagot
megbízó jelölő szervezetet, illetve fliggetlen jelöltet, hogy 2022. július 15-én 16:00
óráig további tagokat bízhat meg a szavazatszámláló bizottságba (ye. 245.* (4)
bekezdés).

4. A szavazatszámláló bizottság tagjai 2022. július 18-án mentesülnek a jogszabályban
előírt munkavégzési kötelezettség alól (ye. 15.* (1) bekezdés).

5. A munkáltató a választási szerv 1/4. pont szerinti tagját megillető bér és járulékai
megtérítését 2022. július 18. napjától 2022. július 22. napján 16:00 óráig igényelheti
a helyi választási irodától(Ve. 15.~ (2) bekezdés).

II./ Szavazókörök

A választás kitűzésétől a szavazás napjáig, azaz 2022. április 20-tól 2022. július 17-ig nem
lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását
megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház
számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni (Ve.
79.* (2) bekezdés).

III./ Névjegyzék

1. Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88.~ d) pontja szerint legkésőbb 2022. július 13-án
16:00 óráig kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a
lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a
lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő,
akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át (ye.
102.* (3) bekezdés).

2. Azt a választópolgárt, aki 2022. május ii-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről (Ve. 1 15.* (1) bekezdés).

3. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2022. május
27-ig kell megküldeni (Ve. 1l5.~ (2) bekezdés).

4. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a
szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2022. május 11-
ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe (ye. 1 16.* (I) bekezdés).
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5. A választópolgár részére - a Ve. 88•* a) pontja szerinti, legkésőbb 2022. május 10-én
16:00 óráig benyújtott kérelmére - Braille-írással készült értesítőt küld a Nemzeti
Választási iroda (Va. 11 I.~ (I) bekezdés).

6. A választópolgár részére - a Ve. 88.~ b) pontja szerinti, legkésőbb 2022. május 10-én
16:00 óráig benyújtott kérelmére .. kőnnyített tájékoztatót küld a Nemzeti Választási
Iroda (ye. 11 7.~ (2) bekezdés).

7. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2022. május 12-től lehet benyújtani
(Ve. 1l0.* (2) bekezdés).

8. Az időközi választáson átjelentkezésre nincs lehetőség (Ve. 307/C.* (1) bekezdés).
9. A rnozgóurna iránti kérelmet

a)a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022.

július 13-án 16:00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. július 15-

én 16:00 óráig, vagy
ac) 2022. július 01-én 16:00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus

úton 2022. július 17-én 12:00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy

meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2022. július 17-
én, legkésőbb 12:00 óráig

kell benyújtani (Ve. l03.* (2) bekezdés).

A 11119. a) pont aa) és ab) alpontja szerinti mozgóuma iránti kérelmet legkésőbb 2022.
július 01-én, a 11119. a) pont ac) alpontja és a b) pontja szerinti kérelmet beérkezésekor
haladéktalanul el kell bírálni (Ve. 1 13.* (2) bekezdés).

10. A 2022. júHus 15-én 16:00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a
Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékét lezárja (ye. 106. ~ (1) bekezdés). A helyi választási iroda a
lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét
legkésőbb 2022. július 16-án kinyomtatja (Ve. l06.~ (2) bekezdés).

11. A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének
elektronikus és kinyomtatott példányát 2022. október 17-én kell megsemmisíteni (Ve.
13/C.* b) pont).

IV./ A jelölt- és listaállítás

1. A HVB-hez jelölő szervezetet bejelenteni a választás kitűzését, azaz 2022. április 20.
napját követően lehet (ye. I 19.~ (1) bekezdés, 307/D.* (1) bekezdés).

2. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a
jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet a helyi választási irodától igényelheti
2022. április 20. napját követően (Ve. 120.* (2) bekezdés).

3. A helyi választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2022.
május 28-án átadja az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár
részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet (Ve. 121 .* (2) bekezdés).

4. Az egyéni listás képviselőjelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges
ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2022. május 12-én (Ve.
3071E.* (1) bekezdés). A szükséges ajánlások számának megállapításakor a
választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2022. május 11-ei adatai alapján
kell megállapítani (Ve. 307/E.* (2) bekezdés).

S. A polgármester jelöltet legkésőbb 2022. június 13-án 16:00 óráig kell bejelenteni (ye.
307/G.* (I) bekezdés).
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6. Az ajánlóívek leadásának határideje: 2022. június 13. 16:00 óra (ye. l24.~ (2)
bekczdés).

7. Nem szabható ki bírság a legkésőbb 2022. június 11 ~n 16:00 óráig benyújlol[, ajánlási
nem tartalmazó ajánlóív után (ye. l24.~ (3) bekezdés).

8. A HVB a helyi választási iroda részére 2022. június 13-án 16:00 óráig át nem adott
ajánlóívekkel kapcsolatos bírság kiszabásáról legkésőbb 2022. június 21-ig dönt (ye.
124.* (4) bekezdés).

9. A jelöltnek a 2022. július 16-án 16:00 órát megelőző lernondása alkalmas joghatás
kiváltására (ye. 307/G.* (3) bekezdés).

10. Az ajánlóíveket a helyi választási iroda 2022. október 17-én semmisíti meg(Ve. 1 3/C.*
e) pont).

V.! Választási kampány

1. A választási kampányidőszak 2022. május 28-tól 2022. július 17-én 19:00 óráig tart
(ye. 139.~ (1)bekezdés).

2. Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét
2022. április 27-én 16:00 óráig juttatja el az Allami Számvevőszékhez (ye. 148.* (3)
bekezdés).

3. A politikai hirdetést közzé tevő sajtótermék 2022. augusztus 1-én 16:00 óráig az
Allami Számvevőszéket tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről (ye. 148.* (5)
bekezdés).

4. A Ve. 147IA-l47IE.~ szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a politikai reklám közlésére szolgáló
országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak megjelölésével -

legkésőbb 2022. május 28-án 16:00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha
biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét (Ve. 147/F. * (1)
bekezdés).

5. 2022. július 17-én nem folytatható kampánytevékenység:

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség

megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül
közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó
választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon (ye. 143.*
(1) bekezdés).

A 2022. július 17-ét megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg aVe.
143.* (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét (ye. 143.* (2) bekezdés).

6. Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. A szavazás napján, azaz 2022.
július 17-én választási gyűlés nem tartható (Ve. 145.* (2) bekezdés).

7. 2022. július 17-én politikai reklámot nem lehet közzétemii (Ve. 147.~ (4a) bekezdés).
8. 2022. július 17-én a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben

a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem
zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített
közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2022. július 17-én 19:00 óra után
szabad nyilvánosságra hozni (Ve. 1 50.*).

9. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2022. augusztus 16-
án 16:00 óráig köteles eltávolítani(Ve. l44.* (7) bekezdés).
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10. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét tartalmazó
adatszolgáltatás adatait a Ve. l32.~ a szerint nyilvántartásba vett jelölt ás listát állító
jelölő szervezet legkésőbb 2022. július 17-én 16:00 óráig köteles megsemmisíteni, ás
az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, azaz 2022. július 17-én történő
megsemmisítés esetén 2022. július 20-án 16:00 óráig köteles átadni az
adatszolgáltatást teljesítő választási irodának (ye. l55.* (2) bekezdés).

VI., A Szavazás előkészítése

1. A HVB a bejelentett jelöltek — annak ajelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba
vételét jogerősen elutasították — sorrendjének sorsolását 2022. június 13-án 16:00 óra
után végzi el (ye. 160. ~ (2) bekezdés).

2. 2022. július 16-án a helyi választási iroda átadja a szavazóköri névjegyzéket, a
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz
szükséges egyéb keHékeket a szavazatszámláló bizottság elnökének (ye. l64.* (I)
bekezdés).

3. Az iratok és kellékek őrzését 2022. július 17. napjáig a helyi választási iroda biztosítja
(ye. l64.* (2) bekezdés).

4. Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan
választópolgár szerepel, aki legkésőbb 2022. július 8-án 16:00 óráig a Ve. 88.~ e)
pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont kell
biztosítani (ye. l67.~ (5) bekezdés).

VII.! A szavazás

A szavazóhelyiségben szavazni 2022. július 17-én 6:00 órától 19:00 óráig lehet(Ve. l69.~).

VIII.! Az eredmény megállapítása

1. Ajegyzőkönyv egy példánya a helyi választási irodában 2022. július 20-án 16:00 óráig
tekinthető meg (ye. 204.*).

2. A szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és megsemmisítésükig,
azaz 2022. október 17-ig meg kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne
váljanak hozzáférhetővé. A választás eredményével összefüggő büntetőeljárás esetén az
érintett szavazólapokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni (Ve.205.* (1) bekezdés
és a 13/C.* f) pont).

3. A választási iratokat — a jegyzőkönyvek kivételével —2022. október 17-én kell
megsemmisíteni (ye. 131C.*). Ajegyzőkönyvek első példányát 2022. október 17-én a
Magyar Nemzeti Levéltámak át kell adni (ye. 205.~ (2) bekezdés).
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