Szentkirályi Helyi Választási Bizottság
2/2018. (VI.28.) HVB HATÁROZATA
A Szentkirályi Helyi Választási Bizottság a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Nsztv.) 81. §-ában foglalt hatáskörében eljárva meghozza az alábbi
határozatot:
A Szentkirályi Helyi Választási Bizottság a Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselőtestület Pénzügyi Bizottsága által benyújtott, helyi népszavazásra
„Ön szerint az M44 gyorsút Szentkirály-Kecskemét leágazása létesítésével összefüggésben a Szentkirály
közigazgatási területén áthaladó 4623. és 4622. jelű országos közutak fejlesztésének melyik változata szerint
módosítsa a képviselő-testület a helyi településrendezési eszközöket az alábbiak közül:
O I. változat: főúttá minősítés kétoldali szerviz utakkal és belterületi elkerülővel;
O II. változat: mellékút kerékpárúttal a belterületen át;
O II.a. változat: mellékút kerékpárúttal és belterületi elkerülővel?”
kérdésről a Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testület által elrendelt helyi
népszavazást
2018. augusztus 19. napjára tűzi ki.
A Helyi Választási Bizottság a helyi népszavazási eljárás határidőinek és határnapjainak naptár
szerinti dátumait a határozat melléklete szerint határozza meg.
A határozat ellen a közzétételétől számított 5 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Választási
Bizottsághoz címezve az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben
hozott határozat megváltoztatása iránt a Szentkirályi Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést
személyesen, levélben (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13.) vagy elektronikus levélben
(jegyzo@szentkiraly.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. július 3-án 16,00 óráig
megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés benyújtása tárgyi
illetékmentes.
Indokolás:
Az Nsztv. 34. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a Szentkirály Község Önkormányzatának
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 2018. május 24-én benyújtott „Ön szerint az M44 gyorsút
Szentkirály-Kecskemét leágazása létesítésével összefüggésben a Szentkirály közigazgatási területén áthaladó 4623.
és 4622. jelű országos közutak fejlesztésének melyik változata szerint módosítsa a képviselő-testület a helyi
településrendezési eszközöket az alábbiak közül:
O I. változat: főúttá minősítés kétoldali szerviz utakkal és belterületi elkerülővel;
O II. változat: mellékút kerékpárúttal a belterületen át;
O II.a. változat: mellékút kerékpárúttal és belterületi elkerülővel?”
kérdésről (a továbbiakban: kérdés) helyi népszavazást kezdeményezett.
Az Nsztv. 41. §-a alapján a helyi választási bizottság a kérdést 1/2018. (V.25.) Szentkirályi HVB
határozatában hitelesítette, a kérdés hitelesítéséről szóló határozat jogerőre emelkedett.
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Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Nsztv. 53. §-ában biztosított
jogkörében eljárva 2018. június 12-i ülésén, 46/2018. (VI.12.) ökt. határozatában a kérdésről helyi
népszavazást rendelt el, a helyi népszavazás költségvetéséről a határozatban rendelkezett.
A Képviselő-testület fenti határozata ellen a törvényes határidőn belül felülvizsgálati kérelem
benyújtására nem került sor, a jogorvoslati határidő eredménytelenül eltelt.
Az Nsztv. 81. § (1) bekezdése szerint: „A helyi népszavazás időpontját a helyi választási bizottság a helyi
népszavazást elrendelő képviselő-testületi határozat elleni jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét - jogorvoslat
esetén annak elbírálását - követő 15 napon belül tűzi ki.”
Az Nsztv. 81. § (2) bekezdése szerint: „A helyi népszavazást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a
kitűzés napját követő hetvenedik és ötvenedik nap közé essen.”
Az Nsztv. 81. § (3) bekezdése szerint: „A helyi népszavazási eljárás határidőinek naptár szerinti dátumait
a helyi választási bizottság a helyi népszavazást kitűző határozatában állapítja meg.”
Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint: „Az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét - az e törvényben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell.”
A Ve. 6. § (2) bekezdése szerint: „A szavazást vasárnap kell megtartani.”
A Ve. 6. § (3) bekezdése kimondja, hogy „A szavazás napja nem eshet a munka törvénykönyve szerinti
munkaszüneti napra, továbbá húsvét- vagy pünkösdvasárnapra.”
A helyi választási bizottság megállapította, hogy jelen határozat meghozatala időpontjában a
kitűzés napját követő első törvényes időpont 2018. augusztus 19., utolsó törvényes időpont 2018.
szeptember 2.
A helyi választási bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján úgy döntött, hogy a helyi
népszavazás napját – figyelemmel az állam és falu ünnepre, tanévkezdésre – az első törvényes
időpontra, 2018. augusztus 19. napjára tűzi ki.
A helyi választási bizottság a helyi népszavazási eljárás határidőinek naptár szerinti dátumait a
határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
A határozat az Nsztv. 81.§ (1)-(3) bekezdésein, a Ve. 6. § (2) és (3) bekezdésén, a jogorvoslatról
szóló tájékoztatás az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, 89. § (1) bekezdésén és 89. § (2) bekezdésének
második mondatán, valamint a Ve. 223-224. §-ain, az illetékmentesség az 1990. évi XCIII.
törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.
Szentkirály, 2018. június 28.
Osbáth Barna
HVB elnök
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Melléklet a 2/2018. (VI.28.) Szentkirályi HVB határozathoz
A Szentkirályi Helyi Választási Bizottság a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
„Ön szerint az M44 gyorsút Szentkirály-Kecskemét leágazása létesítésével összefüggésben a Szentkirály
közigazgatási területén áthaladó 4623. és 4622. jelű országos közutak fejlesztésének melyik változata szerint
módosítsa a képviselő-testület a helyi településrendezési eszközöket az alábbiak közül:
O I. változat: főúttá minősítés kétoldali szerviz utakkal és belterületi elkerülővel;
O II. változat: mellékút kerékpárúttal a belterületen át;
O II.a. változat: mellékút kerékpárúttal és belterületi elkerülővel?”
tartalmú kérdésről 2018. augusztus 19. napjára kitűzött helyi népszavazási eljárás határidőinek és
határnapjainak naptár szerinti dátumait az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A szavazókörök
2018. augusztus 19-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}
2. A szavazóköri névjegyzék
2.1

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. július 20-án a szavazóköri
névjegyzékben szerepel, a nemzeti választási iroda értesítő megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről. {Nsztv. 84. § (1) bekezdés}

2.2

Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2018.
július 30-ig kell megküldeni. {Nsztv. 84. § (2) bekezdés}

2.3

A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a
szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2018. június
20-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. {Ve. 116. § (1)
bekezdés}

2.4

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) legkésőbb 2018. augusztus 17-én 16,00 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodához vagy
b) 2018. augusztus 19-én, legkésőbb 15,00 óráig kell megérkeznie a
szavazatszámláló bizottsághoz. {Ve. 103. § (2) bekezdés}

2.5

A mozgóurna iránti, 2.4. a) pont szerinti kérelmet a helyi választási iroda
legkésőbb 2018. augusztus 17-én bírálja el. {Ve. 113. § (2) bekezdés}

2.6

A 2018. augusztus 17-én 16,00 óráig beérkezett változások átvezetését követően a
Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékét lezárja. {Ve. 106. § (1) bekezdés}

2.7

A helyi választási iroda – vagy megbízása alapján a területi választási iroda – a
lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok
jegyzékét legkésőbb 2018. augusztus 18-án kinyomtatja. {Ve. 106. § (2) bekezdés}
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2.8

A Nemzeti Választási Iroda a helyi népszavazáson szavazati joggal rendelkező
választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adatait 2018. szeptember
3-ig teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára. {Ve. 101.§ }

2.9

A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2018. november 19-én kell
megsemmisíteni. {Ve. 109. § (1) bekezdés}

2.10

A szavazóköri névjegyzékek és mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének
az adatait 2018. november 19-én kell törölni. {Ve. 109. § (2) bekezdés}

3. A választási kampány
3.1

A választási kampány 2018. június 30-tól 2018. augusztus 19-én 19,00 óráig tart.
{Ve. 139. §}

3.2

A szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését
szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen –
választási kampánytevékenység 2018. augusztus 19-én nem folytatható. {Ve. 143.
§}

3.3

2018. augusztus 19-én választási gyűlés nem tartható. {Ve. 145. § (1) bekezdés}

3.4

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a
szavazóhelyiség van, 2018. augusztus 19-én nem léphet be. {Ve. 150. §}

3.5

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2018. szeptember
18-ig köteles eltávolítani. {Ve. 144. § (7) bekezdés}

4. A szavazás előkészítése
4.1

A szavazólap adattartalmát a helyi választási bizottság legkésőbb 2018. július 20-ig
hagyja jóvá. {Nsztv. 85. § (3) bekezdés}

4.2

A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb
kellékeket 2018. augusztus 18-án adja át a szavazatszámláló bizottságok
elnökének. {Ve. 164. § (1) bekezdés}

4.3

Az iratok és kellékek őrzését 2018. augusztus 19-ig a helyi választási iroda
biztosítja. {Ve. 164. § (2) bekezdés}

4.4

Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan
választópolgár szerepel, aki legkésőbb 2018. augusztus 10-én 16,00 óráig a Ve. 88.
§ c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont kell
biztosítani. {Ve. 167.§ (5) bekezdés}

5. A szavazás
A szavazóhelyiségben szavazni 2018. augusztus 19-én 6,00 órától 19,00 óráig lehet. {Ve.
169. §}
6. Az eredmény megállapítása
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6.1

A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya a helyi választási irodán 2018. augusztus
22-én 16,00 óráig tekinthető meg. {Ve. 204. § }

6.2

A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincs
folyamatban – a helyi választási irodában 2018. november 19-ig kell megőrizni.
{Ve. 205.§ (1) bekezdés}

6.3

A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2018. november 19-én kell
megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak
2018. november 19. napját követően át kell adni. {Ve. 205. § (2) bekezdés}
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