
Pdpasalamon Helyi vr{lasztrisi Bizottsrlg 1/2017,(r.24.) sz.hat[rozata azid(jkdzi
po196rmester v6laszt6s kitiiz6s616l

v 61 asztttsi elj 6r6sr6 I sz6 I 6
dse alapjAn, figyelenmrel a
glaltal<ra

Pripasalamon telepiil6sen az iddkiizi polgfrmes ter v6laszt6st 2017.r{prilis 23. napjhra

A Hervi vatasztaslB;12lii,: 
?\^r*r::rr',:::'.1;*rren fogrartak szerint atrapitjameg az idokcizi polgdrmester vilasats eljrir6si hat6rid6it ds hat6rnapjait.

A Helyi Vdlasztasi Bizottsdg elrendeli ahatinozatkozzetetelet a p6pasalarnon K6zsdgOnkorm6nyzata hirdetot dbldj hn d s a wu.r,v. p ap as al anr on. hu me gnevezd sri honlapon.

A hatSr o zat ellen annak me gho zatalftol sz6m
szereplo v iiasztbp olgrir, j elolt, j el ci 16 szerye
szemdly, jogi szemdlyisdg ndlkiili szervezet

eszprdm Megyei Tenileti y fiasztitsi

gkds6bb 2077 . januir 27 . napjint 6,00 6r6ie

A fellebbezdsnek tartalmaznia kell :

o kdrelem avfiasztdsi elj6rrisr6l szSlo 2013. dvi XXXVI. tcirvdny 223. S.(3) bekezddseszerinti alapjflt
o a k6r'elem benyrijt6janak nevdt, lakcimdt, (szdkhelydt) ds _ ha a lakcirndtol

(szdkhelydtol) eltdr _ postai levelezdsi cimdt,I a kdrelern benyrijt6j6nak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a krilfoldcjn 6lo
nem rendelkez -- ---) 

-,".xr-,i#il:::i'Jgl: ;;;i'
szfinht.

A fellebbezds tartalmazhatjabenyujt6j6nak telefaxsz6m fftvagy elektronikus levdlcimdt,illetve kdzbesitesi megbizottjdnul tt.uet es telefaxsz tmifivagy elektronikus levdlcimdt.A fellebbezds illetdknentes.

INDOKOTAS

A Helyi valasztasi Bizottsagmeg6llapftotta, hogy P6pasalamon kozsdg 2014. oktobet 12.napjdn megvd'lasztott polgrinnestere ganki vinaty P6lnd a kdpviselo-testriletnek cimzett, azalpolgannestemek 2016. december 27. napjinatadott leveldben, 2016. decenber 31. napj6valpolg6r'mester.i tisztsdgdrol lemondott.
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.q. 
(1) bek. f.) pontja drrelmdben - az fit-aramegjerdlt idoponrban

napjdn megszrint.



Kcizsdg Onkonn6nyzat Kdpviselo_testtiletdvel a
fiette.
esterek viiaszttsfrol sz6l6 2010. dvi L. tcir.vdny

Haaz egydni viiasztokenileti kdpvisel6 v.agy polgannester, f6polgannester megbizat6sanre gszrinik, i doko zi v iiasztlst kell kitrizni

dpvisel6k ds a polgarmester
8. $ (1) bekezdds a) pontja
I20 naponbeliilre kell kitrizni. A

y kell kitrizni, hogy a szavazils napia a kituzds
ozd essen.

6si Bizottsrig pripasalamon kdzsdsben az
3 . napj 6ra (vas6map) tizte ki.

A ve 1 1' $' (1) bekezddse rdgziti,hogy a ve-ben foglalt hataridok naptfrszerinti datumait azidokozi v'lasztfsta aviiashistkitizi'v6tasztasi biz"otts i[ixaroruual 1llapitjameg.

A fentiekre tekintettel a Helyi v6laszt6si Bizotts6g az idokdzipolgarmest er vfilasztitselj6r6sihatatidlit 6s hat6rnapj ait ahatirozat 1. szitmu meidkletdben foglaltak szerint 6llapitotta meg.

ozatffi- a szem6lyes adatok
a nyilvdnossdgr.a hozatal

A
jo atko:9tt^joqs:zab6lYhelYeken, a

(1 a227' $. (1) bekezddsdn, a223. $.
g. (2) bekezdds c) pontj6n alapul.

Pdpasalam on, 20I 6. aprilis 24.



7. sztrnimelrdkret azu20r7.(r.24.) sz. HVB hatdro zathoz

P6pasalarnon Helyi v6laszt6si Bizotts6ga (tovdbbiakban:HvB) avflaszt6sjelj6r6sr6l sz6l6
2013 ' dvi XXXVI. torvdny (tov6bbiakban: Ve.) 1 1 S (1) bekezddsdben kapotf felhatalmaz6s
71ap1an 

a 2017 ' 6prilis 23 . naplfrakittizott iaoicizi poiga,ro.rt. r viilasztits elj 6r6si hat6r.idoit
ds hatdrnapjait a kcjvetkez6k szennt iilapitjaneg:

1. A vdlaszt{si bizottsrlg

r') Avitlaszt6si bizotts6g tagtratlegk6sobb 2017. aprilis 7-dn 16,00 6r6ig lehetbejelenteni . (i f;,, .J:.1),.,!i,,.!,2 )

2') Ahelyiv6lasz'hsibizotlsdgtagiai 2017.6prilis 23-6nmentesiilnek ajogszabiiybaneloirt
munkav6 9z6 si kotelezens6 g al 61. [ye. .!;!. j]])_bek%dds]

v 2,) pont szerinti tagj6t megillet6 bdr ds jdruldkai
017. 6prilis 28-6n 16.00 6rriig igdnyerhetia helyi vfiasztitsi

2. A sztvazrikiiriik

r') 2017 ' 6prilis 23-ignemlehet szavazokorhatfuifids sorsziim6t ,tovitbb|teleprilds hatfuifi 6selnevezdsdt, utcanevet,hdzszfrmot ds - ha az erintett ingatlan lakcimnyilv tntafiftsszerinti cimeannak helyrajzi szitma - helyrajzi szfimotmegviltoztatii. tve. zq. $ (i) bekezffil

3. A szavaz6kiiri n6vjegyz6k

L) Az idokctzi v6laszt6son a szavaz6kori olg6rt kell fblvemi, aki
a szav azokcilben lakcimmel rendelkezin.

2') Az 1' pontt6l eltdroen az avfiaszt6polg6r, aki lak6hellyel, vagy tart6zkod6si hellyel
rendelkezik azon telepiildsen, illetve uUUuo az egyeniv6laszt6ker.iiletben, ahol a helyi

ds polgdrmester.ek legut6 idokcjzi viiasztfusinak
gyzdkben szerepelt, csak 6sen (ugyanazon
vehet6 fel a szavaz6kciri , i:j,)Z.l[.-i.., il:..1,1:z::,li,.1:z1l"i:;t)

3 ') Azt avfiasztopol-8dr1, aki legkesobb 2017 . februfu 24-en a szavazoklri ndvjegyzdkben
szerepel, a Nemzeti V6lasztrisi h'oda erlesit6 rnegkrilddsdvel tfijekoztatja a szaiazokdri
ndvjegyzdkbe vdteldrol. [Ve, I 15. g (1) bekezdeJ]

4') Az drtesitot avillasztopolg6r drtesitdsi cfindr:e, ennek hi6ny6ban lakcimdr-e 2017. rn6rcius
6-ig kell megktildeni. [Ve. 115. g (2) bekezdds]

5.) A helyi v|lasztitsi iroda drtesito ataddsaval vag5, megktilddsdyel tAjekoz tatja a szavazokhri
ndvjegyzdkbe tcirldnt felvdteldrol azt av6laszt6po'i"gan,"aki2017. februfu 24-etkcjvetoen ker.iil
a teleptilds szavazoklri nevjegyzekdb.. t\/.. 1 1 6. $.. 

(l j b.k. l

6 .) A v itlaszt6p o I grir moz g6urna ir6nti kdrehndnek



a) avfiasztds kitrizdsdt kovetoen, de legkesobb 2017.6pr.ilis 2r-en16.00 6r6ig kerlmegdlkeznie ahhoz a helyi villasztasi iiod6l-toz,amel1,ns1q szavazoUOrinevjegyzekdben
szerepel i, I{t Z,.i l}iirtt;j,}.) vagy
b) 2017' 6p'ilis 23-6n,legkds6bb t sno oLaig ke-ii megdrkezni a vd,Iasztitsibizotrsdghoz, [ve,103. g (2) bel<ezdds b) pontjal

7') A Ve' 103 ' $' (2) bekez'des a) pontja szerinti mozg6urna ir61ti kdrelnet a helyi vtiasztitsiir'oda legkdsobb 2017. 6prilis 2r-3nbir6rjaet. lve. t i:. e iij bekezaesl

8') A helyi vfiasztdsi iroda.- vagy megb izftsa alapjfuta tertileti vilrasztfsiiroda - alezfnt
:T::,::::,t"yi::f::\:ll:.T nlleoyl3atje:llll v6rasztopor garok jegyzek6t regk6s6bb2017.6prilis 22-enkinyorntatja tV". t OO. A CZI U. f

9') A kinyomtatott szavaz6koli ndvjegyzd_keJ ds a rnozg6um 6tigenylovd.laszt6polg6rok
kinyomtatott jegyzeket20lT.jrilius zq-enkell megsemirisiieni. [ye-l09. $ (] ) bekezd6sl

4. A jeliiltfllitfs

1') A vilasztitsi iroda az igdnyldsdt kcjvet6en haladdktalanul, de legkor6bban 2017 .m6rcius6-6n adja 6t az igenylo rdszdle az illtalaigdnyelt 
"r.*yirJg,i aj6nl6ivet. Av6laszt6si irodavalamennyi ai6nl6ivet sorsz6mmal, valaminihitelesito bell egzbrenyomattal let el el. [ve.121. g (2) bekezddsl

2') A polgfitmesterjeldlt illlitasithoz szriksdges aj6nl6sok szitmirta helyi v6laszt6si irodavezetSje allapitjameg 2017. februfur 27. napj6n. t@f
3') A polg6mesterielciltet legkdsobb 2017. m6rcius 20-6n16.00 6r6ig kell bejele'teni. [Ve.307iG. g (1) bekezdesl

4' ) Az aj6nl6iveket az illetekes v6laszt6si iroda2017 .jrilius 24-ennegsemmisfti.fve. 12g. gl

5. A vdlasztrisi kampriny

7') Av6laszt6si kamp6nyidoszak 2017.m6rcius 4-tbl2017.6prilis 23-an19,00 oririgtart.
[ve. 13e. g]

2') Y|rasztrisi gytilds tarl6s6nak utolso idopontja 2017. aprilis 22. 24,00 o.tr-.2017. aprllis 23-inv|lasztirsi gyiilds nem taftharo tv.. r+i. $ ir iu"t#l
3 ') 2017' 

'prilis 
23-dnpolitikai rekr6mot nem rerret k'zzetenni. rys-r|.7. $ (4a) bekezddsr

a az epiJletbe, amelyben a szavazohelyiseg
etbol kildpok megkdr.dezdsdvel kdszitett

sak2017.6prilis 23-6n 19.00 6ra ut6n szabad



5 ') A szavaz6helyisdget magttbanfoglal6 6piiletnek a szavazohelyisdg megkozelitdsdt
szolgftlobejfttatatol szftmitott 150 mdteles i6vols6gon beliil - kozterlileten - v6laszt6si
kampriny'tevdkenysdg 2017 . 6prilis 23 -6nne'r folliathar6. [\re. 1 43. {i]

6 ) A Ye'-l5-Lj-a-szefinti adatszolgaltatds ad,atait a Ve. 132. $-a szerint nyilv6ltart6sba vettjeldltnek legkdsobb 2017. ap ilis23-6n 16.00 6rdig kell megsemmisitenie, es az enolk6szriltjegyzokdnyvet hdrom napon beliil, 2017.dplilis z\-antortdno megsemnisitds esetd' 2017.6prilis 26-6n 16.00 6r6ig 6t kell adnia az adatszolgtitati$tteljesitolal aszttniir-od61ak. [Ve.155. g (2) bekezddsl

7') Aplakitot az, aki elhelyezte vagy akinek drdek6ben elhelyezt6k ,z0I7.m6jus 23-6n 16.006rriig kdteles elt6vo1itani. [Ve. 144. $ (7) bekezdds]

6. A szavaz:is el6k6szit6se

1') A helyi vrilasztasi.b-izottsiry abejelentett jeloltek, - annak a jelciltnek a kivdteldvel,
amelynek nyilv6ntarl6sba vdteldt jogerosen eiutasftottrik - ,orr.ndldnek sorsol6s at2017.
miircius 20-ttn,16.00 6ra ut6nvegzi el. tve. 160. $ O) bekezdful 

-

2) A szavazolap adattartalmrit a heiyi vitlasztfsibizoffs6g I-ngyja j6v6 2017. nircius 20.

i?y1:^:t:::zt 
kcivetoen, hogv valamennyi bejelentett jel5lt nyilv tnftartitsbavdtete tingyihan

nararozatot hozott 
)

3.) A helyi v6las ztfsi iroda a szavazokori n6vjegy zeket,a mozg6um6t igdnyl6
uiiaszt6polgdrok jegyzeket, a szavazolapokat 6s a szavazinl'toz sztikseges egyebkelldkeket
2017.dprilis 22-enadjaataszavazatszinlill6bizottsilgelncikdnek, 

tve. ro+. $ (rl uer<ezc*l

4') Az iratok ds kelldkek lrzesdt2017 . riprilis 23-ig ahelyi v6laszt6si iroda biztositja,
[Ve. 164, g (2) bekezddsl

7. A szavazfls

1-) A szavazohelyis6gben szavazni20lT.6prilis 23-6n6.00 6r6t6l 19.00 6r-riig leliet.
[Ve. 169. $]

8. Az eredm6ny meg:illapitrisa

1') A jegyzokdnyv egy pdldd"nya az rlletekes v6lasztasi iroddban a szavaz(stkciveto h6rom
napon behil 201 7 . fiprllis 26-6n 16.00 6r6ig megtekintheto

2) A szavazolapokat - ha av6laszt6s eredmenydvel dsszefliggo biintetoelj6r6s nincsen
folyanratban - a helyi viiasztitsiirod6ba' zou. jrilius 24-iei;|rnegoriznl.
[Ve. 205. I (1) bekezdds]

3') A viiasztdsi iratokat - a jegyz6konyvek kivdteldvel - 2017.jrilius 24-enkell
me.gsemnisiteni. A jegyzokonyvek elso p61d6nyift aMagyar Nernzeti Leteltimak20lT.jrilius 24-etkovetoen 6t kell adni. tV". ZOS. S fjt U.L.ffif


