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Mártély Község Helyi Választási Bizottság 

6636 Mártély, Rákóczi tér 1. 

Tel: 62/528-062, Fax: 62/528-063, Email: valasztas@hodmezovasarhely.hu 

 

Mártély Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásól szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 302.§-ában és 11.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében 

eljárva – Mártély településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi 

választásának kitűzése és a választás naptár szerinti dátumainak megállapítása tárgyában a 

következő határozatot hozta: 

 

Mártély Község Helyi Választási Bizottság 

1/2022.(V.20.) határozata 

 

Mártély Község Helyi Választási Bizottsága 

Mártély községben a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi 

választását 

2022. augusztus 07. napjára (vasárnap) tűzi ki, 

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

mennyiségű ajánlóívek átadásának legkorábbi időpontját az alábbiak szerint állapítja 

meg:  

2022. június 18. (szombat),  

továbbá a választás naptár szerinti dátumait jelen határozat melléklete szerint 

határozza meg. 

 

Mártély Község Helyi Választási Bizottsága elrendeli határozatának nyilvános közzétételét 

Mártély Községi Önkormányzat hivatalos honlapján (https://martely.hu) és hirdetőtábláján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes 

és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben a Csongrád-Csanád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett 

(6722 Szeged, Tisza Lajos körút 2-4.) fellebbezést nyújthat be Mártély Község Helyi 

Választási Bizottságánál (6636 Mártély, Rákóczi tér 1., email: 

valasztas@hodmezovasarhely.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2022.05.23.(hétfő) 16:00 óráig 

megérkezzen. 

A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása jogsértő. A fellebbezés tárgyi 

illetékmentes. 

https://martely.hu/
mailto:valasztas@hodmezovasarhely.hu
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A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 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, vagy jelölő 

szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés 

tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak. 

 

Indokolás 

 

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 92/2022.(IV.27.) határozatában kimondta 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55.§ (1) 

bekezdése alapján feloszlását. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

20.§ (6) bekezdése szerint: „Ha az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy 

feloszlott, időközi választást kell tartani.” 

A Ve. 302. § szerint: „A települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi 

választását a helyi választási bizottság, a megyei, illetve a fővárosi közgyűlés és a 

főpolgármester időközi választását a területi választási bizottság tűzi ki.” 

A Ve. 6.§ (1) bekezdés szerint: „A választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás 

napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.” 

A Ve. 8.§ (1) bekezdés szerint: „Az időközi választást 

 a) a mandátum megüresedésétől, 

 b) ha a választás eredménytelen vagy elegendő jelölt hiányában nem lehetett megtartani, a 

szavazás kitűzött napjától 

számított százhúsz napon belülre kell kitűzni.” 

A Ve. 11.§ szerint: „(1) Az e törvényben foglalt határidők naptár szerinti dátumait általános 

választásra a miniszter rendeletben, időközi választásra a választást kitűző választási 

bizottság határozattal állapítja meg. 

(2) Ha az e törvényben foglalt határidő munkaszüneti napon járna le, a miniszter a 

rendeletében, illetve a választást kitűző választási bizottság a határozatában a határidő 

lejártának naptár szerinti dátumát az azt megelőző vagy követő munkanapra állapíthatja 

meg” 

Mártély Község Helyi Választási Bizottsága Mártély községben a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármester időközi választását 2022. augusztus 07. napjára (vasárnap) tűzi ki. 

A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző 

ötvenedik napon adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár 
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részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A szavazást megelőző ötvenedik nap 2022. 

június 18. (szombat). 

A Ve. 49.§ (2) bekezdése szerint a választási bizottság a határozatát – a személyes adatok 

kivételével – nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal 

tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett. 

A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, továbbá 

a Ve. 6.§ (2)-(3) bekezdésein, a Ve. 10.§ (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a Ve. 10.§-án, 46.§ cb) pontján, 221.§ (1) bekezdésén, 223.§ (1) bekezdésén, 

224.§ (1)-(4) bekezdésein, 225.§-án, 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.  

Az illetékmentességről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 33.§ (2) bekezdés 

1. pontja rendelkezik. 

 

Mártély, 2022. május 20. 

 

      Sándorné János Mária 

       HVB elnök 
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melléklet Mártély Község Helyi Választási Bizottsága 1/2022.(V.20.) határozatához 

 

HATÁRIDŐ-NAPTÁR 

 

Mártély községben 2022. augusztus 07. (vasárnap) napjára kitűzött időközi települési 

önkormányzati képviselő- és polgármester választás naptár szerinti határidőinek 

megállapítása 

 

Feladat/Határidő 

 

Határnap Jogalap 

Az időközi választás kitűzése (a 

szavazásnapja a kitűzés napját 

követő hetvenedik és 

kilencvenedik nap közé essen) 

 

Kitűzés napja: 2022. május 20. (péntek) 

Szavazás napja: 2022. augusztus 07. 

(vasárnap) 

 

Ve. 8.§ (1) bekezdés 

a) pontja,  

Ve. 302. § 

 A választási bizottságok 

 

 

A szavazatszámláló bizottság 

tagjai a választást követő napon 

mentesülnek a jogszabályban 

előírt munkavégzési kötelezettség 

alól. 

2022. augusztus 08. (hétfő)  

Ve. 15. § (1) bekezdés 

A munkáltató a szavazatszámláló 

bizottság tagját megillető bér- és 

járulékai megtérítését a szavazást 

követő öt napon belül a Helyi 

Választási Irodától. 

2022. augusztus 08. (hétfő) -2022. 

augusztus 12-ig (péntekig) 

 

 

Ve. 15. § (2) bekezdés 

 A szavazókörök 

 

 

A választás kitűzésétől a szavazás 

napjáig nem lehet szavazókör 

sorszámát megváltoztatni, 

szavazókörbe sorolt cím 

besorolását megváltoztatni, 

továbbá település 

megnevezésének, közterület 

nevének és jellegének, ház 

számának, épület vagy lépcsőház 

jelének megváltoztatását a 

címnyilvántartásba átvezetni 

2022. május 20. (péntek) - 2022. augusztus 

07-ig (vasárnapig) 

 

 

Ve. 79. § (2) bekezdés 

 A névjegyzék 

 

 

A választópolgárok 

tájékoztatására szolgáló értesítők 

elkészítése (a szavazás napját 

megelőző hatvanhetedik napon a 

2022. június 01. (szerda)  

 

Ve. 115. § (1) -(2) 

bekezdés 
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szavazókör névjegyzékében 

szereplő választópolgárok részére)  

 

Az értesítők kiküldése a 

szavazóköri névjegyzékben felvett 

választópolgárok részére a 

választópolgár értesítési címére, 

ennek hiányában lakcímre (a 

szavazást megelőző ötvenegyedik 

napig). 

2022. június 17. (péntek)  

Ve. 115. § (2) 

bekezdés 

 

A Helyi Választási Iroda értesítő 

átadásával vagy megküldésével 

tájékoztatja a szavazóköri 

névjegyzékbe történt felvételről 

azt a választópolgárt, aki a 

szavazást megelőző hatvanhetedik 

napot követően kerül a település 

szavazóköri névjegyzékébe.  

2022. június 01. (szerda) 

 

 

Ve. 116. § (1)  

bekezdés 

 

A választópolgár részére – a 

választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 88. § a) 

pontja szerinti, legkésőbb a 

szavazást megelőző 

hatvannyolcadik napon benyújtott 

kérelmére – Braille írással készült 

tájékoztatót küld a Nemzeti 

Választási Iroda.  

2022. május 31. (kedd) 16:00 óra  

Ve. 117. § (1)  

bekezdés 

 

A választópolgár részére – a 

választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 88. § b) 

pontja szerinti, legkésőbb a 

szavazást megelőző 

hatvannyolcadik napon benyújtott 

kérelmére – könnyített 

tájékoztatót küld a Nemzeti 

Választási Iroda. 

2022. május 31. (kedd) 16:00 óra  

Ve. 117. § (2) 

bekezdés 

 

A szavazóköri névjegyzékkel 

kapcsolatos kérelmet a szavazást 

megelőző hatvanhatodik naptól 

lehet benyújtani.  

2022. június 02. (csütörtök)  

Ve. 110. § (2) 

bekezdés 

 

Az időközi választáson 

átjelentkezésre csak abban az 

esetben van lehetőség, ha a 

választópolgár lakhelye és 

tartózkodási helye ugyanazon 

választókerületben van. Az 

átjelentkezési kérelemnek a 

választás kitűzését követően, a 

legkésőbb a szavazást megelőző 

negyedik napon kell megérkezni a 

Benyújtás: 

2022. augusztus 03. (szerda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve. 307/A. § (2) és (4) 

bekezdés 

Ve. 307/C. § (1) és (3) 

bekezdés 
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Helyi Választási Irodához. Az 

átjelentkező választópolgár  

a) levélben történő vagy 

elektronikus azonosítás 

nélkül elektronikus 

benyújtás esetén 

legkésőbb a szavazást 

megelőző negyedik napon, 

b) személyes vagy 

elektronikus azonosítást 

követő elektronikus 

benyújtás esetén 

legkésőbb szavazást 

megelőző második napon 

visszavonhatja 

átjelentkezési kérelmét.   

 

 

Kérelem visszavonása: 

 

2022. augusztus 03. (szerda) 16:00 óra 

 

 

 

 

2022. augusztus 05. (péntek) 16:00 óra 

 

 

 

 

 

A választópolgár mozgóurna 

iránti kérelmének benyújtása a 

Helyi Választási Irodához 

levélben vagy elektronikus úton 

legkésőbb a szavazást megelőző 

negyedik napig.  

2022. augusztus 03. (szerda) 16:00 óra  

Ve. 103. § (2) 

bekezdés a) pont aa) 

alpontja       

A választópolgár mozgóurna 

iránti kérelmének benyújtása a 

Helyi Választási Irodához 

személyesen vagy elektronikus 

azonosítással elektronikus úton a  

szavazást megelőző második 

napig. 

2022. augusztus 05. (péntek) 16:00 óra 

 

 

Ve. 103. § (2) 

bekezdés a) pont ab) 

alpontja 

A választópolgár mozgóurna 

iránti kérelmének benyújtása a 

Helyi Választási Irodához a 

szavazást megelőző második 

napon 16 órát követően 

elektronikus azonosítással 

elektronikus úton a szavazás 

napján 12 óráig.  

2022. augusztus 05. (péntek) 16:00 órától 

 

 

 

 

2022. augusztus 07. (vasárnap) 12:00 óráig 

 

Ve. 103. § (2) 

bekezdés a) pont ac) 

alpontja 

A választópolgár mozgóurna 

iránti kérelmének benyújtása a 

szavazatszámláló bizottsághoz 

meghatalmazott útján vagy 

meghatalmazással nem 

rendelkező személy általi 

kézbesítésével a szavazás napján.  

2022. augusztus 07. (vasárnap) 

6.00 órától 12:00 óráig 

 

Ve. 103. § (2) 

bekezdés b) pontja  

 A jelöltállítás 

 

 

Az egyéni listás jelölt, valamint a 

polgármesterjelölt állításához 

szükséges ajánlások számának 

2022. június 02. (csütörtök)  

Ve. 307/E. § (1) 

bekezdés  
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megállapítása (a szavazás napját 

megelőző hatvanhatodik napon a 

Helyi Választási Iroda (HIV) 

vezetője állapítja meg.    

Az egyéni listás jelölt, valamint a 

polgármester jelölt állatásához 

szükséges ajánlások számának 

megállapításakor a 

választópolgárok számát a 

központi névjegyzéknek a 

szavazás napját megelőző 

hatvanhetedik napi adatai alapján 

kell megállapítani, egész számra 

felfelé kerekítve.  

2022. június 01. (szerda)  

Ve. 307/E. § (2)- (3) 

bekezdés 

Az  igénylő vagy a jelöltként 

indulni szándékozó választópolgár 

részére az általa igényelt 

mennyiségű ajánlóívet 

legkorábban a szavazást megelőző 

ötvenedik napon átadja a HVI.  

2022. június 18. (szombat)  

 

Ve. 121.§ (2) 

bekezdés 

Az egyéni listás jelöltet, a 

polgármesterjelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell 

bejelenteni  

2022. július 04. (hétfő) 16:00 óra  

Ve. 307/G. § (1) 

bekezdés  

Az illetékes választási bizottság 

minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, 

jelöltet, illetve listát – legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz. 

Legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon 

Ve. 132. § 

 

A jelöltnek a szavazás napját 

megelőző napon 16 órát megelőző 

lemondása alkalmas joghatás 

kiváltására.  

2022. augusztus 06. (szombat) 16:00 órát 

megelőző 

 

Ve. 307/G. § (3) 

bekezdés  

A szavazóköri névjegyzékben 

szereplő választópolgárok nevét 

és lakcímét - a Ve. 89.§ 

rendelkezéseire is figyelemmel – 

a jelölt kérésére – az érintett 

választókerületre kiterjedően – a 

jelölt nyilvántartásba vételére 

illetékes választási bizottság 

mellett működő választási iroda öt 

napon belül, de legkorábban a Ve. 

132. § szerinti nyilvántartásba 

vételük jogerőre emelkedését 

követően átadja. A Ve. 153. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti 

A jelölt kérésére a jelölt jogerős 

nyilvántartásba vételét követő 5 napon 

belül, az adatszolgáltatási díj 

megfizetésének igazolása mellett 

 

Ve. 153. § (1) 

bekezdés a) pontja 

Ve. 154. § (1) 

bekezdés 
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adatszolgáltatás teljesítésének 

feltétele, hogy a jelölt igazolja a 

kötelező legkisebb munkabér 

egyhavi összegének megfelelő 

összegű adatszolgáltatási díjnak a 

Nemzeti Választási Iroda 

számlájára történő befizetését.  

A szavazóköri névjegyzékből Ve. 

153. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján teljesített adatszolgáltatás 

adatait a Ve.  132. § szerint 

nyilvántartásba vett jelölt 

legkésőbb a szavazás napján 

köteles megsemmisíteni, és az 

erről készült jegyzőkönyvet 

három napon belül köteles átadni 

az adatszolgáltatást teljesítő 

választási irodának.  

2022. augusztus 10. (szerda) 16:00 óra  

Ve. 155. §  (2) 

bekezdés 

Az ajánlóívek leadásának 

határidőben történő elmulasztása 

(a jelölt bejelentésre rendelkezésre 

álló határidő elteltét követően) 

2022. július 04. (hétfő) 16:00 óra után  

Ve. 124. §  (2) 

bekezdés 

 A választási kampány 

 

 

Választási kampányidőszak ( a 

szavazás napját megelőző 

ötvenedik naptól a szavazás 

napján a szavazás befejezéséig 

tart). 

2022. június 18. (szombat) 

 

 

2022. augusztus 07. (vasárnap) 19:00 óráig 

 

Ve. 139. § 

Választási gyűlés tartása (a 

kampányidőszakban tarható, a 

szavazás napjának kivételével). 

2022. június 18. (szombat) 

 

 

2022. augusztus 06. (szombat) 24:00 óráig 

 

Ve. 145. § (2) 

bekezdés 

A szavazás napján nem 

folytatható kampánytevékenység 

a.) a szavazóhelyiségben, 

szavazóhelyiséget magában 

foglaló épületben, 

 b.) a szavazóhelyiséget magába 

foglaló épületnek a 

szavazóhelyiség megközelítését 

szolgáló bejáratától számított 150 

méteres távolságon belül 

közterületen, 

c.) a b) pontban meghatározott 

területen kívül az e területen kívül 

az e területen belül tartózkodó 

választópolgár választói 

akaratának befolyásolására 

2022. augusztus 07. (vasárnap) 6:00 órától 

- 19:00 óráig 

 

Ve. 143. § (1) 

bekezdés 



 

9 

 

alkalmas módon.  

Választási plakátok eltávolítása (a 

választást követő 30 napon belül) 

2022. szeptember 06. (kedd)  

Ve. 144. § (7) 

bekezdés 

 A szavazás előkészítése 

 

 

A bejelentett egyéni listás jelöltek, 

a polgármesterjelöltek szavazólapi 

sorrendjének megállapítása 

sorsolással (a jelöltbejelentésére 

rendelkezésre álló határnapon, 16 

óra után a Helyi Választási 

Bizottság végzi el).  

2022. július 04. (hétfő) 16:00 óra után  

Ve. 160. § (2) 

bekezdés 

A szavazólap adattartalmának 

jóváhagyása a Helyi Választási 

Bizottság részéről.  

2022. július 04. (hétfő) követően  

Ve. 162. § (1) 

bekezdés 

A szavazóköri névjegyzék és a 

mozgóurnát igénylő 

választópolgárok jegyzékének 

lezárása (a szavazást megelőző 

második napon).  

2022. augusztus 05. (péntek) 16:00 után  

Ve. 106. § (1) 

bekezdés 

A szavazóköri névjegyzék és a 

mozgóurnát igénylő 

választópolgárok jegyzékének 

kinyomtatása (legkésőbb a 

szavazást megelőző napon) 

2022. augusztus 06. (szombat) -ig  

Ve. 106 § (2) 

bekezdés 

A szavazóköri névjegyzék, a 

mozgóurnát igénylő 

választópolgárok jegyzékének, a 

szavazólapoknak, szavazáshoz 

szükséges egyéb kellékeknek az 

átadása a szavazatszámláló 

bizottság elnökének (a szavazást 

megelőző napon) 

2022. augusztus 06. (szombat)  

Ve. 164. § (1) 

bekezdés 

Az íratok és a kellékek őrzésének 

biztosítása – a Helyi Választási 

Iroda feladata.  

2022. augusztus 07. (vasárnap)-ig  

Ve. 164. § (2) 

bekezdés 

   

 A szavazás 

 

 

Szavazás a szavazóhelyiségben 2022. augusztus 07. (vasárnap) 06:00 

órától -19:00 óráig 

Ve. 169. § 

 Az eredmény megállapítása 

 

 

Szavazóköri adatok összesítése, a 

polgármester választás és egyéni 

listás eredmény megállapítása.  

2022. augusztus 07.  

Ve. 307/N. § (1) 

bekezdés 

A szavazóköri és az 

eredményjegyzőkönyv egy 

2022. augusztus 10. (szerda) 16:00 óráig  

Ve. 204. § 
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példánya megtekinthető a 

szavazást követő három napon 

belül a Helyi Választási Irodánál. 

A szavazólapokat – ha a választás 

eredményével összefüggő 

büntetőeljárás nincsen 

folyamatban – a Helyi Választási 

Irodában a szavazást követő 

kilencven napig kell megőrizni.  

2022. november 05. (szombat)  

Ve. 13/C.§ 

A választási iratokat – a 

jegyzőkönyvek kivételével - a 

szavazást követő kilencvenedik 

nap után munkanapon meg kell 

semmisíteni.   

2022. november 07. (hétfő)  

Ve. 13/C.§  

A jegyzőkönyvek első 

példányának átadása a Magyar 

Nemzeti Levéltár részére (a 

szavazást követő kilencven nap 

elteltével) 

2022. november 05. (szombat) követően  

Ve. 205. § (2) 

bekezdés  

 


