Kifüggesztés napja: 2016. május 11.
Levétel napja:
Demecser Város Helyi Választási Bizottság 4/2016.(V.11.) számú határozatának
melléklete
A választási bizottságok
A jelölő szervezet, illetve független jelölt a választási bizottság
Ve.30.§ (2) bekezdés
megbízott tagját a helyi választási bizottság elnökénél,a
szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási
iroda vezetőjénél legkésőbb 2016. július 15-én 16.00 óráig
lehet bejelenteni.
A szavazatszámláló bizottság tagjai 2016. augusztus 1-jén
Ve.15.§ (1) bekezdés
mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség
alól.
A munkáltató a választási szervtől a szavazatszámláló bizottság Ve.15.§ (2) bekezdés
tagját megillető bér és járulékai megtérítését a 2016.
augusztus 1-től 2016. augusztus 5-én 16.00 óráig igényelheti
a helyi választási irodától.
Szavazókörök
2016. július 31-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.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. június 3-án a
szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda
értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
vételéről.
Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában
lakcímére a szavazást megelőző 2016. június 13-ig kell
megküldeni.
A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt
a választópolgárt, aki 2016. június 3-át követően kerül a
település szavazóköri névjegyzékébe.
Az időközi választáson azt a választópolgárt kell a szavazóköri
névjegyzékbe felvenni, aki a szavazókörben lakcímmel
rendelkezik.
Az előző ponttól eltérően az a választópolgár, aki lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik azon a településen, illetve
abban az egyéni választókerületben, ahol a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek legutóbbi általános vagy időközi
választásának napján a szavazóköri névjegyzékben szerepelt,
csak ugyanazon településen (ugyanazon egyéni
választókerületben) vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) legkésőbb 2016. július 29. 16.00 óráig kell megérkeznie
ahhoz a helyi választási irodához vagy
b) 2016.július 31-én, legkésőbb 15.00 óráig kell
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megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
Az előző pont a) alpontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a
helyi választási iroda legkésőbb 2016. július 29-én bírálja el.
a 2016. július 29-én 16.00 óráig bekövetkező változások
átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri
névjegyzéket és mozgóuránt igénylő választópolgárok
névjegyzékét lezárja.
A helyi választási iroda – vagy megbízása alapján a területi
választási iroda – a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb
2016. július 30-án kinyomtatja.
A Nemzeti Választási Iroda a választáson szavazati joggal
rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben
nyilvántartott adatait 2016. augusztus 15-ig teszi
hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára.
A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát
igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét
2016. november 2-án kell megsemmisíteni.
A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékének adatait a 2016. november 2-án
kell törölni.
Jelölt és listaállítás
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A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de
legkorábban 2016. június 13-án átadja az igénylő részére az
általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a
helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2016. június 6-ig.
(Ve.307/E. § (1) bekezdés) (2) A szükséges ajánlások számának
megállapításakor a választópolgárok számát a központi
névjegyzéknek a 2016. június 3-ai adatai alapján kell
megállapítani. (Ve.307/E. § (2) bekezdés).
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a
polgármester jelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb
2016.június 27-én 16.00 óráig kell bejelenteni.
Az ajánlóíveken az illetékes választási iroda 2016. október 30án megsemmisíti.
Választási kampány

Ve.121. § (2) bekezdés

A választási kampányidőszak 2016. június 11-től 2016. július
31-én 19.00 óráig tart.
Ha sajtótermék politikai hirdetését kíván közölni, hirdetési
szolgáltatásainak árjegyzékét 2016. május 16-án 16.00 óráig
juttatja el az Állami Számvevőszékhez.
A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami
Számvevőszéket 2016. augusztus 15-én 16.00 óráig
tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről.
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A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejárattól számított
150 méteres távolságon belül – közterületen – választási
kampánytevékenység 2016. július 31-én nem folytatható.
2016. július 31-én választási gyűlés nem tartható.
2016. július 31-én politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe,
amelyben a szavazóhelyiség van, 2016. július 31-én nem
léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített
közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2016. július
31-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.
A Ve.153.§-a szerinti adatszolgáltatás adatait a VE.132.§-a
szerint nyilvántartásba vett jelöltnek és listát állító jelölő
szervezetnek legkésőbb 2016. július 31-én 16.00 óráig kell
megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három
napon belül, 2016. július 31-én történő megsemmisítés esetén
2016. augusztus 3-án 16.00 óráig át kell adnia az
adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek az érdekében
elhelyezték, 2016. augusztus 30-án 16.00 óráig köteles
eltávolítani.
A szavazás előkészítése

Ve.143.§

A helyi választási bizottság – annak a jelöltnek a kivételével,
amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították –
sorrendjének sorsolását 2016. június 28-án, 16.00 óra után
végzi el.
A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a
szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket
2016. július 30-án adja át a szavazatszámláló bizottság
elnökének.
Az iratok és kellékek őrzését 2016. július 31-ig a helyi
választási iroda biztosítja.
A szavazóhelyiségben szavazni 2016. július 31-én 6.00 órától
19.00 óráig lehet.
Eredmény megállapítása

Ve.160.§ (2) bekezdés

A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában
2016. augusztus 3-án 16.00 óráig tekinthető meg.
A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő
büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi választási
irodában 2016. október 29-ig kell megőrizni.
A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2016.
október 31-én kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek első
példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2016. október 29-ét
követően át kell adni.
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