Az időközi polgármester választás kitűzéséről szóló Izsák Város Helyi Választási Bizottság
1/2020. (VI.24.) határozata 1. melléklete

Izsák Városban 2020. szeptember 20. napjára (vasárnapra) kitűzött időközi polgármester választásának
naptár szerinti határnapjai
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 11.§ (1) bekezdésében és a 302.§
kapott felhatalmazás alapján a 2020. szeptember 20. napjára kitűzött időközi polgármester választás eljárási
határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapítására a Helyi Választási Bizottság a következőket rendeli
el:

I. Választási Bizottság
1. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2020. szeptember 11-én 16 óráig lehet bejelenteni a Helyi
Választási Bizottság Elnökénél. (Ve. 30.§ (2) bekezdés)
2. A választási bizottság tagjai 2020. szeptember 21-én mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól. (Ve. 15.§
(1) bekezdés)
3. A munkáltató a választási szerv I. 2. pont szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2020. szeptember
25-én 16.00 óráig igényelheti a Helyi Választási Irodától. (Ve. 15.§ (2) bekezdés)

II. Szavazókör
A választás kitűzésétől 2020. szeptember 20-ig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település
határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak
helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni. (Ve. 79.§ (2) bekezdés)

III. A szavazóköri névjegyzék
1. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2020. július 15-én szerepel a szavazóköri névjegyzékben, a Nemzeti
Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről. (Ve. 115.§ (1) bekezdés)
2. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2020. július 31-ig kell megküldeni.
(Ve. 115.§ (2) bekezdés)
3. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt
felvételéről azt a választópolgárt, aki 2020. július 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
(Ve. 116.§ (1) bekezdés)
4. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét
a) a helyi választási irodától
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2020. szeptember 16-án 16 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2020. szeptember 18-án 16 óráig,
ac) 2020. szeptember 18-a 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. szeptember 20-án
12.00 óráig kérheti.
b) a szavazatszámláló bizottságtól meghatalmazott útján vagy levélben 2020. szeptember 20-án 12.00 óráig (Ve.
103.§ (2) bekezdés)
5. A fogyatékossággal élő választópolgár 2020. július 14-én 16.00 óráig segítséget igényelhet választójogának
gyakorlásához.
a) Braille-írással készült értesítő megküldésével, (Ve. 117.§ (1) bekezdés)
b) könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldésével (Ve. 117.§ (2) bekezdés)
c) amennyiben a választópolgár 2020. szeptember 11-én 16.00 óráig Braille-írással ellátott szavazósablon
alkalmazását igényelte, a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során részére Braille-írással ellátott
szavazósablont kell biztosítani. (Ve. 167.§ (5) bekezdés)
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6. A Helyi Választási Iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét
legkésőbb 2020. szeptember 19-én kinyomtatja. (Ve. 106.§ (2) bekezdés)
7. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét 2020. december
21-én kell megsemmisíteni. (Ve. 109.§ (1) bekezdés)
8. A szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait 2020. december 21én kell törölni. (Ve. 109.§ (2) bekezdés)

IV. A jelöltállítás
1. Azt a szervezetet, amely jelöltet kíván
állítani, a választás
kitűzését követően
jelölő szervezetként be kell jelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. (Ve. 119.§ (1) bekezdés, 307/D.§ (1)
bekezdés)
2. A polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg
2020. július 16-án. (Ve. 307/E.§ (1 bekezdés)
3. Az ajánlóívek iránti igényt a választás kitűzését követően lehet benyújtani a helyi választási irodához (Ve. 120.§
(2) bekezdés)
4. Az ajánlóívek iránti igényt a választás kitűzését követően haladéktalanul, de legkorábban 2020. augusztus 1-én
átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. (Ve. 121.§ (2) bekezdés)
5. A polgármester jelöltet legkésőbb 2020. augusztus 17-én 16 óráig kell bejelenteni. (Ve. 307/G.§ (1) bekezdés)
6. Az ajánlóíveket a helyi választási iroda 2020. december 21-én megsemmisíti. (Ve. 128.§)

V. Választási kampány
1. A választási kampányidőszak 2020. augusztus 1. napjától 2020. szeptember 20. napján 19.00 óráig tart. (Ve.
139.§)
2. Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2020. július 1-én 16.00
óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. (Ve. 148.§ (3) bekezdés)
3. A politikai hirdetést közzé tevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2020. október 5-én 16.00 óráig
tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. (Ve. 148.§ (5) bekezdés)
4. A szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított
150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység 2020. szeptember 20. napján nem
folytatható. (Ve.143.§)
5. Választási gyűlés a szavazás napján, 2020. szeptember 20-án nem tartható. (Ve. 145.§ (1) bekezdés)
6. Politikai reklámot a választás napján, 2020. szeptember 20-án nem lehet közzétenni. (Ve. 147.§ (4a) bekezdés)
7. A szavazás napján 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 ily módon készített közvélemény-kutatás eredményét is csak 2020. szeptember 20-án 19 óra után szabad
nyilvánosságra hozni. (Ve. 150.§)
8. A Ve. 153.§ szerinti adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelöltnek és a jelöltet állító jelölő szervezetnek
legkésőbb 2020. szeptember 23-én 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. (Ve.
155.§ (2) bekezdés)
9. A plakátot, az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, legkésőbb 2020. október 20-án 16.00 óráig
köteles eltávolítani, vagy annak elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. (Ve. 144.§ (7) bekezdés)

VI. A szavazás előkészítése
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1. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba
vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2020. augusztus 17. napján 16 óra után végzi el. (Ve.160.§
(2) bekezdés)
2. A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a
szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2020. szeptember 19-én adja át a szavazatszámláló
bizottság elnökének. (Ve, 164.§ (1) bekezdés)
3. Az iratok és kellékek őrzését 2020. szeptember 20-ig a helyi választási iroda biztosítja. (Ve. 164.§ (2) bekezdés)

VII. Szavazás
A szavazóhelyiségben szavazni 2020. szeptember 20. napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet. (Ve. 169.§)

VIII. Az eredmény megállapítása
1. A helyi választási bizottság 2020. szeptember 20-án állapítja meg a választás eredményét. (Ve. 307/N.§ (1)
bekezdés)
2. A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2020. szeptember 23. napján 16 óráig
megtekinthető. (Ve. 204.§)
3. A szavazólapokat - ha a választás eredményével összefüggésben büntetőeljárás nincsen folyamatban - a helyi
választási irodában 2020. december 21. napjáig kell megőrizni. (Ve. 205.§ (1) bekezdés)
4. A választási iratokat - a jegyzőkönyv kivételével - 2020. december 21. napján kell megsemmisíteni. A
jegyzőkönyv első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2020. december 21-én kell adni. (Ve. 205.§ (2)
bekezdés) megsemmisíteni (Ve. 205.§ (2) bekezdés).

