
Kőröstetétleni Helyi Választási Bizottság 1/2022. (X. 18.) határozata 

 

 

A Kőröstetétleni Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (továbbiakban: Ve.) 302. §-ában biztosított hatáskörében eljárva polgármester időközi 

választás időpontjának kitűzése tárgyában az alábbi határozatot hozta: 

 

A Kőröstetétleni Helyi Választási Bizottság Kőröstetétlenen a polgármester időközi 

választását 2023. január 15. napjára tűzi ki.  

 

A Kőröstetétleni Helyi Választási Bizottság az 1. számú melléklet szerint állapítja meg az 

időközi választás naptár szerinti határidőit és határnapjait. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Pest megyei Területi 

Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház u. 7.) címezve a megtámadott határozatot 

hozó választási bizottságnál illetékmentes fellebbezés nyújtható be úgy, hogy a fellebbezés 

legkésőbb 2022. október 21-én 16 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására 

rendelkezésre álló határidő jogvesztő. A határozat ellen a fellebbezést az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen (2700 Cegléd, 

Kossuth tér 1.) levélben vagy elektronikus levélben (hvb.korostetetlen@cegledph.hu) 

Kőröstetétleni Helyi Választási Bizottságánál (a továbbiakban: HVB) terjesztheti elő. 

jogszabálysértésre hivatkozással. A fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

 

INDOKOLÁS 

 

Pásztor Imre, Kőröstetétlen község polgármestere 2022. szeptember 26-án elhunyt. A 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés 

i) pontja értelmében a polgármester megbízatása megszűnik a halálával. A helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi I. törvény 20. § (5) bekezdése 

alapján, ha a polgármester megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 8. §-a, illetve 6. §-

a alapján az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított 120 napon belülre kell 

kitűzni úgy, hogy a szavazás napja a kitűzés napját (2022. október 18.) követő hetvenedik 

(2022. december 22.) és kilencvenedik nap (2023. január 16.) közé essen, valamint a szavazás 

napja ne essen a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá húsvét, vagy 

pünkösdvasárnapra , de a szavazást vasárnap kell megtartani. 

 

A fentiek szerint a Kőröstetétleni Helyi Választási Bizottság törvényes határidőn belül ült össze, 

hogy kitűzze az időközi választást és megállapítsa naptár szerinti határidőit és határnapjait. 

 

Ve. 302. § alapján a polgármester időközi választását a helyi választása bizottság tűzi ki.  

 

A fentiek alapján a Kőröstetétleni Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak 

szerinti időpontra tűzi ki Kőröstetétlenen az időközi polgármester választást, valamint a Ve. 11. 

§ (1) bekezdése szerint az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg annak határidőit 

és határnapjait. 

 

A határozatot a Ve. 11. § (1) bekezdésében és a 302. §-ában foglalt hatáskörében eljárva hozza 

meg. 



 

A határozattal szembeni fellebbezési jog a Ve. 221. §, valamint a 223-224. §-ain alapul. A 

határidőkről a Ve. 10. § rendelkezik. 

 

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § 

(2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Kőröstetétlen, 2022. október 18. 

 

   Tóthné Bodnár Ágnes 

          HVB elnöke 

 

1. számú mellékelt az 1/2022. (X. 18.) sz. HVB határozathoz 

Kőröstetétlenen 2023. január 15. napjára kitűzött időközi polgármester választás naptár 

szerinti határidői és határnapjai 

I. 

A választási bizottságok 

1. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2023. január 6-án 16.00 óráig lehet 

bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés] 

2. A helyi választási bizottság tagjai 2023. január 16-án mentesülnek a jogszabályban előírt 

munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés] 

3. A munkáltató a helyi választási bizottság tagját megillető távolléti díj megtérítését 2023. 

január 16-tól 2023. január 20-án 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § 

(2) bekezdés] 

II. 

Szavazókör 

4. 2022. október 18-tól 2023. január 15-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. 

A szavazóköri névjegyzék 

5. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. november 9-én a szavazóköri névjegyzékben 

szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 

névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés] 

6. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2022. november 

25-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés] 



7. A választópolgár részére – a Ve. 88. § a) pontja szerinti, legkésőbb 2022. november 8-án 

16.00 óráig benyújtott kérelmére – Braille-írással készült értesítőt küld a Nemzeti Választási 

Iroda. [Ve. 117. § (1) bekezdés] 

8. A választópolgár részére – a 88. § b) pontja szerinti, legkésőbb 2022. november 8-án 16.00 

óráig benyújtott kérelmére – könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda. [Ve. 117. 

§ (2) bekezdés] 

9. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 

névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2022. november 9-ét követően kerül 

a település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés] 

10. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet 

a) a helyi választási irodához 

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2023. január 11-

én 16.00 óráig, 

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2023. január 13-án 10.00 

óráig, 

ac) 2023. január 13-án 10.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2023. 

január 15-én 12.00 óráig, 

b) a helyi válsztási bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező 

személy általi kézbesítésével legkésőbb 2023. január 15-én 12.00 óráig 

kell megérkeznie. [Ve. 103. § (2) bekezdés] 

11. A 10. a) pont aa) és ab) alpontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb 2023. január 

13-án, a 10. a) pont ac) alpontja és b) pontja szerinti kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. 

[Ve. 113. § (2) bekezdés] 

12. A 2023. január 13-án 10.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti 

Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok 

jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdés] 

13. A helyi választási iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő 

választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2023. január 14-én kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) 

bekezdés] 

IV. 

A jelöltállítás 

14. A helyi választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2022. 

november 26-án adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. 

§ (2) bekezdés] 

15. A polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda 

vezetője állapítja meg 2022. november 10-én, a központi névjegyzéknek a 2022. november 9-

ei adatai alapján. [Ve. 307/E. (1)-(2) bekezdés] 

16. A polgármester jelöltet legkésőbb 2022. december 12-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 

307/G § (1) bekezdés] 



17. Az ajánlásokat a helyi választási iroda ellenőrzi a jelölt bejelentésétől számított három 

napon belül, majd az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a helyi választási bizottságot, és – 

kérelmére a jelöltet, jelölő szervezetet. Minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a 

helyi választási bizottság veszi nyilvántartása, legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon. 

[Ve. 125. §, 127. §, 132. §] 

V. 

A kampány 

18. A kampányidőszak 2022. november 26-tól 2023. január 15-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §] 

19. Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 

2022. október 24-én 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (3) 

bekezdés] 

20. A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2023. január 30-án 

16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (5) bekezdés] 

21. 2023. január 15-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. [Ve. 143. § (1) bekezdés] 

22. A 2023. január 15-ét megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a Ve. 

143. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét. [Ve. 143. § (2) bekezdés] 

23. 2023. január 15-én választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés] 

24. 2023. január 15-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés] 

25. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 

2023. január 15-én nem léphet be. [Ve. 150. §] 

26. A Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett 

jelöltnek, jelölő szervezetnek legkésőbb 2023. január 15-én 16.00 óráig kell megsemmisítenie, 

és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2023. január 18-án 16.00 óráig át kell 

adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés] 

27. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2023. február 14-én 16.00 

óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés] 

VI. 

A szavazás előkészítése 

28. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek 

nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2022. december 12-én 

16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés] 



29. A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok 

jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2023. január 14-én 

adja át a helyi választási bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés] 

30. Az iratok és kellékek őrzését 2023. január 15-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. 

§ (2) bekezdés] 

VII. 

A szavazás 

31. A szavazóhelyiségben szavazni 2023. január 15-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. 

§] 

VIII. 

Az eredmény megállapítása 

32. A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2023. január 18-án 16.00 óráig 

tekinthető meg. [Ve. 204. §] 

33. A szavazólapokat – ha a választása eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen 

folyamatban – a helyi választási irodában 2023. április 17-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) 

bekezdés] 

34. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2023. április 15-

ét követően kell átadni. [Ve. 205. § (2) bekezdés] 

IX. 

Választási iratok megsemmisítése 

35. 2023. április 17-én meg kell semmisíteni 

a) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, valamint az azok elbírálása során 

keletkezett döntéseket, 

b) a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzék elektronikus és 

kinyomtatott példányát, 

c) a megfigyelők nyilvántartott személyes adatait, 

d) az ajánlóíveket, 

e) a szavazólapokat, a visszautasítottak jegyzékét, az ellenőrző lapokat, a levélben szavazás 

azonosító nyilatkozatait és a válaszborítékokat. [Ve. 13/C. §] 

 

 


