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Szolnok Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi 
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdésének j) pontjában megállapított 
hatáskörében eljárva a 2012. december 9-ére kitűzött időközi önkormányzati képviselő 
választás naptár szerinti határnapjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

I.  
1. A választójogosultság nyilvántartása 

(1) A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2012. 
október 25-ig kell megküldeni a választópolgároknak [Ve.) 14. § (1) bekezdés].  
(2) A névjegyzéket 2012. október 24-től október 28-ig közszemlére kell tenni [Ve. 14. § (1) 
bekezdés]. 
(3) A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 
2012. október 24-től október 28-án 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani [Ve. 20/E. § (1) 
bekezdés].  
(4) Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2012. december 7-én 16.00 óráig, 
ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2012. december 4-én megérkezzen 
az illetékes helyi választási irodához. Igazolást legkésőbb 2012. december 7-én 16.00 óráig 
lehet kiadni [Ve. 104. § (4) bekezdés]. 
(5) A módosított névjegyzék 2012. december 7-én 16.00 óráig tekinthető meg a polgármesteri 
hivatalban [Ve. 15. § (3) bekezdés]. 

 
 

2. A választási szervek 
 
 

(1) A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2012. november 23-án 16.00 óráig 
lehet bejelenteni [Ve. 25. § (2) bekezdés]. 

 
3. A választási kampány 

(1) A választási kampány 2012. december 9-én 00.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés]. 
(2) Kampányt folytatni 2012. december 9-én 00.00 órától 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) 
bekezdés]. 
(3) A kampányidőszakban a médiaszolgáltatók a jelölő szervezetek, illetőleg a jelöltek 
számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést [Ve. 44. § (1) bekezdés]. 
 
 (4) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2013. január 8-ig 
köteles eltávolítani [Ve. 42. § (6) bekezdés]. 

 
4. A jelölés 

  
(1) Jelöltet ajánlani 2012. november 9-én 16.00 óráig lehet [Ve. 46. § (3) bekezdés]. 



(2) A jelöltet legkésőbb 2012. november 9-én 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes 
választási bizottságnál [Ve. 52. § (1) bekezdés].  
(3) A jelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2012. 
november 12-én 16.00 óráig meg kell semmisítenie. Az erről készült jegyzőkönyvet 2012. 
november 15-én 16.00 óráig kell átadni a választási bizottságnak [Ve. 60. §]. 
 
(8) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda 
2012. december 9--én megsemmisíti [59. § (3) bekezdés]. 
 
 

5. A szavazatok összesítése 
  

(1) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján 
2012. december 10-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. 
§ (3) bekezdés]. 
(2) A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2012. 
december 12-én 16.00 óráig megtekinthető [Ve. 75. § (2) bekezdés].  
 
(4) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2013. március 9-ig kell megőrizni. 2013. 
március 9. után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni 
[Ve. 75. § (3) bekezdés].  
(5) A jegyzőkönyveket 2013. március 9. után kell átadni az illetékes levéltárnak [Ve. 75. § (4) 
bekezdés]. 
 
 
A határozat ellen a döntéstől számított 2 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területi Választási Bizottsághoz címzett, de Szolnok Megyei Jogú Város Helyi Választási 
Bizottsághoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 
 
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 
meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen a választási bizottsághoz.  
 

I n d o k o l á s 
 
Szolnok Megyei Jogú Város 7. számú egyéni választókerületének önkormányzati képviselője 
képviselői mandátumáról lemondott, megbízatása 2012. szeptember 30-án megszűnt. 
Az időközi választást az ok felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes választási 
bizottság tűzi ki. Az időközi választás naptár szerinti határnapjait az illetékes választási 
bizottság állapítja meg. 
 
 
 
A határozat a Ve. hivatkozott bekezdésein, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. §. (1) 
(2) bekezdésén és a 80. §. (1) (2) (4) bekezdésén alapszik. 
 
Szolnok, 2012. október 9. 
 
 
 Dr. Mosonyi Géza sk. 
 elnök 


