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Verseg Község Helyi Választási Bizottsága 1/2022. (IV. 22.) HVB határozata 

Verseg Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) a 

nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 69.§ (2) bekezdésében, 

valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309.§ (2) 

bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Verseg községben a települési roma nemzetiségi 

képviselők időközi választását 

2022.  július 17. napjára tűzi ki. 

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárás határidőit és határnapjait e határozat melléklete 

szerint állapítja meg. 

A választáson megválasztható képviselők száma 2 fő, a jelöltajánláshoz szükséges ajánlások száma 

5. 

A határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz benyújtott, de a Pest Megyei Területi Választási 

Bizottsághoz (cím: 1052, Budapest, Városház u. 7.) címzett fellebbezéssel lehet élni akként, hogy a 

fellebbezés legkésőbb a jelen határozat meghozatalától számított 3. napon 16 óráig megérkezzen. A 

fellebbezés benyújtható személyesen, levélben (2174. Verseg, Templom tér 12.),  vagy elektronikus 

úton (versegpolghiv@gmail.com) A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogi alapját, azaz a 

jogszabálysértés megjelölését vagy a mérlegelési alapra történő hivatkozást, a kérelem benyújtójának 

nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a 

kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 

igazoló igazolványának típusát és számát, vágy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a 

bírósági nyilvántartásba-vétel számát. A fellebbezés illetékmentes. 

I n d o k o l á s  

A Helyi Választási Bizottság a 25/2019.(X.13.) HVB határozatával megállapította a versegi 

települési roma nemzetiségi önkormányzati választás eredményét. 2021. január 15-én a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke és elnökhelyettese lemondott, ezzel a képviselők száma a képviselő-testület 

működéséhez szükséges létszám alá csökkent, így a 3 tagú testület két megüresedett helyére időközi 

választást kell kiírni. 

A veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és helyi népszavazásokra 

vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 30/2021. (I. 29.) Kormányrendelet 2.§. (3)  bekezdése 

alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött 

választások elmaradnak. A ki nem tűzött és az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését 

követő tizenöt napon belül ki kell tűzni. 

 
Az időközi választások és helyi népszavazások megrendezhetőségéről szóló 103/2022. (III. 10.) 

Kormányrendelet 1. §. (3) bekezdése szerint 2022. április 10-től időközi választás kitűzhető, a ki nem 

tűzött és az elmaradt választást 15 napon belül ki kell tűzni. 

mailto:versegpolghiv@gmail.com)


A Nektv. 69. § (2) bekezdése alapján időközi választást kell kitűzni, ha a képviselők száma a 

képviselő-testület, közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökken, akkor az üres helyekre 

időközi választást kell kitűzni. A Ve. 309. § (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki. A Ve. 8. § (1) a) 

pontja alapján az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz napon belülre, a 

Ve. 6. § (2) bekezdése szerint vasárnapra kell kitűzni. 

A Nektv. 51. § (1) a) pontja alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három 

fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján 

a településen kevesebb ,mint száz fő. A választás kitűzésének napján Versegen a roma nemzetiségi 

névjegyzékben 97 fő szerepel. 

A Nektv. 59. § (1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a 

nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt 

százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. A Ve. 316. § alapján a jelölt 

állításához szükséges ajánlások számát a választást kitűző határozatban, egész számra felfelé 

kerekítve kell megállapítani. 

A Ve. 11. § (1) bekezdése szerint a törvényben foglalt határidők naptár szerinti dátumait időközi 

választásra a választást kitűző választási bizottság határozattal állapítja meg, míg a (2) bekezdés 

alapján ha a törvényben foglalt határidő munkaszüneti napon járna le, a választást kitűző választási 

bizottság a határozatában a határidő lejártának naptár szerinti dátumát az azt megelőző vagy követő 

munkanapra állapíthatja meg. 

Fentiek figyelembe vételével a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben, illetve a 

mellékletben foglaltak szerint határozott. 

A Helyi Választási Bizottság határozatát a fenti jogszabályhelyek, valamint a Ve. 10. § (3) 

bekezdése, 44. § (1) bekezdése, 46. §-a alapozzák meg, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás 

a Ve. 221. §-án, 223-224. §-ain és 330. §-án alapul. Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény 33. § (2) 1. pontja biztosította. 

Verseg, 2022. április 22. 

                                                                                                   Tóth Józsefné 

                                                                                                          HVB elnöke 
 



Melléklet Verseg Község Helyi Választási Bizottsága 1/2022. (IV. 22.) HVB határozatához 

a 2022. július 17. napjára kitűzött települési roma nemzetiségi önkormányzati 

képviselők időközi választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról 

A határidő annak napján 16 órakor jár le (Ve. 10. § (3) bekezdés) 

1. A választási bizottságok 

1.  A választási bizottságba a jelölő szervezet nem bízhat meg tagot, de a szavazóhelyiségbe 

egy megfigyelőt megbízhat legkésőbb 2022. július 8-ig. (Ve. 311. § (2), (2a) bekezdés, 30. § 

(2) bekezdés) 

2.  A szavazatszámláló bizottság tagjai 2022. július 18-án mentesülnek a jogszabályban előírt 

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

3. A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését 

2022. július 22-ig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés] 

2. A szavazókörök 

1. 2022. április 22- 2022. július 18. között nem lehet szavazókor 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] 

3. A névjegyzék 

1. A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 

2022. július 1-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi 

választópolgárként a központi névjegyzékben. [Ve. 315. §] 

2. Azt a választópolgárt, aki 2022. május 11-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a 

Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 

vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés] 

3. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2022. május 27-ig 

kell megküldeni. [Ve. 115. § (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. [Ve. 116, § (1) bekezdés] 

5. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2022. május 12-től lehet benyújtani. [Ve. 

110. § (2) bekezdés] 

6. A választópolgár mozgóuma iránti kérelmet 

a) a helyi választási irodához 

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. július 

13. 16.00 óráig, 

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. július 15. 16.00 

óráig vagy 

ac) 2022. július 15-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 nyújthat 

be. [Ve. 103. § (2) bekezdés] 

7. A 3.6 aa) és ab) pont szerinti mozgóuma iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2022. 

július 15-én, az ac) és a b) pont szerinti mozgóuma iránti kérelmet a szavazatszámláló bizottság 

a beérkezésekor haladéktalanul bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdés] 



8. Az a választópolgár, aki a központi névjegyzéken nemzetiségi választópolgárként szerepel, 

nemzetiségi adatának törlését 2022. július 15-én 16.00 óráig kérheti a helyi választási irodától, 

és őt törölni kell a szavazóköri névjegyzékből. [Ve. 106. § (1) bekezdés.] Ha legkésőbb a 2022. 

július 1-én a választópolgár kérelmére a választópolgár nemzetiséghez tartozását a választási 

iroda törli a központi névjegyzékből, a szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi 

adatát törölni kell.[ Ve. 314. § (2) bekezdés] 

9. A 2022. július 15-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti 

Választási Iroda a nemzetiségi szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő 

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

10. A helyi választási iroda a lezárt nemzetiségi szavazóköri névjegyzéket és a mozgóumát igénylő 

választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2022. július 16-án kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdés] 

 
4. A jelöltállítás 

1. Jelölő szervezetet 2022. április 25-e után lehet bejelenteni a helyi választási bizottságnál. [Ve. 

119. § (1) bekezdés, Ve. 307/D. § (1) bekezdés, Ve. 308. §] 

2. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2022. május 27-én adja 

át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt 

mennyiségű ajánlóívet [Ve. 121. § (2) bekezdés] 

3. A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2022. június 13-án l6.00 óráig kell 

bejelenteni. [Ve. 318. § (l) bekezdés] 

4. A jelöltnek a 2022. július 16-án 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására. 

[Ve. 307/G. § (3) bekezdés, Ve. 308. §] 

5.  
5. A választási kampány 

1. A választási kampányidőszak 2022. május 28-tól 2022. július 17-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. § 

(1) bekezdés] 

2. 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. [Ve. 143. § (1) bekezdés] 

3. 2022. július 17-én választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés] 

4. 2022. július 17-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés] 

5. 2022. július 17-én a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a 

szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített 

közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2022. július 17-én 19,00 óra után szabad 

nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §] 

6. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2022. augusztus 16-án 16.00 

óráig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. [Ve. 

144. § (7) bekezdés] 

6. Adatszolgáltatás a névjegyzékből 

1. A választási iroda a jelölő szervezet kérésére 2022. június 9-én és 2022. július 4- én a Ve. 89. § 

(1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével 

ingyenesen átadja a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok 

nevét és lakcímét. [Ve. 317. § (2) bekezdés b) pont] 

2. A 6.1  pont szerinti adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt, jelölő szervezetnek 

legkésőbb 2022. július 17-én 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült 



jegyzőkönyvet három napon belül, 2022. július 20-án 16 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást 

teljesítő választási irodának. [Ve, 155. § (2) bekezdés] 

7. A szavazás előkészítése 

1. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével, amelynek 

nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2022. június 17-én, 

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

2. A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurmát igénylő választópolgárok 

jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2022. július 17-én 

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

3. Az iratok és kellékek őrzését 2022. július 17-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) 

bekezdés] 

4. Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár 

szerepel, aki legkésőbb 2022. július 8-án 16,00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget 

igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani. [Ve. 167. § (5) bekezdés) 

8. A szavazás 

1. A szavazóhelyiségben szavazni 2022július 17-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §] 

9. Az eredmény megállapítása 
 

10. A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2022. július 20-án 16.00 óráig 

tekinthető meg. [Ve. 204. §] 

11. A szavazólapokat - ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban 

- a helyi választási irodában megsemmisítésükig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés] 

12. A választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - 2022. október 17. napján kell 

megsemmisíteni. [Ve. 205. § (2) bekezdés]
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