1. melléklet a 4/2020.(VIII.14.) HVB-határozathoz
HATÁRIDŐ – NAPTÁR
a 2020. november 8-án (vasárnap) tartandó települési önkormányzati képviselők
időközi választásra
Feladat/határidő

Határnap

Jogalap

A választás kitűzése (a
szavazás napja a kitűzés napját
követő 70. és a 90. nap közé
essen)

2020. 08.14.

Ve. 8.§ (1) bek. a) pontja,
Ve.302. §

Értesítő készítés dátuma (a
szavazás napja előtt 67. nap)

2020.09.02.

Ve. 115. § (1) bek.

A képviselő jelölt állításhoz
szükséges ajánlások számát a
Helyi Választási Iroda vezetője
állapítja meg (a szavazást
megelőző 66. napon)

2020.09.03.

Ve. 307/E § (1) bek.

Az értesítők kiküldése (a
szavazás napja előtti 51. napig)

2020.09.18.

Ve.115. § (2) bek.

Jelölt
állítás,
a
HVI
legkorábban az igénylő részére
az általa igényelt mennyiségű
ajánlóívet átadja (a választást
megelőző 50. napon)

2020.09.19.

Ve. 121.§ (2) bek.

Választási kampány időszak (a
szavazást napját megelőző 50.
naptól a szavazás befejezéséig
tart)

2020.09.192020.11.08. 19.00 óráig

Ve. 139. §

A képviselő-jelöltet legkésőbb
a szavazást megelőző 34.
napon kell bejelenteni.

2020.10.05.
16.00 óráig

Ve. 307/G. § (1) bek.

A
bejelentett
jelöltek
szavazólapi
sorrendjének
megállapítása
sorsolással
(bejelentésére rendelkezésre
álló határnapon, 16 óra után)

2020.10.05.
16.00 óra után

Ve. 160. § (2) bek.

Az ajánlóívek leadásának
határidőben történő leadásának
elmulasztása

2020.10.05.
16.00 óra után

Ve. 124. § (2) bek.

A szavazólap adattartalmának
jóváhagyása

2020.10.05.

A
választási
bizottság
megbízott (delegált) tagjainak
bejelentése
(legkésőbb
a
szavazást megelőző 9. nap
16.00 óráig)

16.00 óra után

2020.10.30.
16.00 óráig

Ve.162. § (1) bek.

Ve. 30.§ (2) bek.

A választópolgár mozgóurna
iránti kérelmének benyújtása
(A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus
azonosítás nélkül elektronikus
úton legkésőbb a szavazást
megelőző negyedik napig,
ab)
személyesen
vagy
elektronikus
azonosítással
elektronikus úton a szavazást
megelőző második napig, vagy

legkésőbb
2020.11.08.
12.00 óráig

Ve.103.§ (2) bek.

Választási gyűlés tartásának
utolsó időpontja (szavazást
megelőző nap 24.00 óra)

2020.11.07.
24.00 óráig

Ve.145.§ (1) bek.

Szavazóköri névjegyzék és
mozgóurnát
kérő
választópolgárok jegyzékének
lezárása
(legkésőbb
a
szavazást megelőző 2.napon
16.00 óra után)

2020.11. 06.
16.00 óra után

Ve. 106.§ (1) bek.

Szavazóköri névjegyzék és
mozgóurnát
kérő
választópolgárok jegyzékének
kinyomtatása (legkésőbb a
szavazást megelőző napon)

2020.11.07.

Ve. 106.§ (2) bek.

Névjegyzék,
szavazólapok,
szavazáshoz szükséges egyéb
kellékek átadása
a HVB
elnökének
(a
választást
megelőző napon)

2020.11.07.

Ve. 164. § (1) bek.

2020.11.08.
6.00 – 19.00 óráig

Ve. 169. §

ac) a szavazást megelőző
második napon 16 órát
követően
elektronikus
azonosítással
elektronikus
úton a szavazás napján 12
óráig,
b)az illetékes szavazatszámláló
bizottsághoz meghatalmazott
útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi
kézbesítésével a szavazás
napján, legkésőbb 12 óráig
kell benyújtani.)

Szavazóhelyiségben szavazás
Kampánytevékenység
szavazás napján

a

A szavazatok összesítése,
eredmény megállapítása (A
helyi választási bizottság a
szavazóköri jegyzőkönyvek
alapján összesíti az egyéni

2020.11.08.
6.00 – 19.00 óráig
2020.11.08.-
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Ve. 143.§

Ve.307/N § (1) bek.

listás választás szavazóköri
eredményeit, és megállapítja a
választás eredményét.)
HVI-nél a szavazóköri és az
eredményjegyzőkönyv 1. pld-a
megtekinthető a szavazást
követő 3 napon belül
Választási
eltávolítása
(a
követő 30. napig)

2020.11.11.
16.00 óráig

Ve.204. §

plakátok
szavazást

2020.12.08.

A kinyomtatott szavazóköri
névjegyzék és a mozgóurnát
igénylő
választópolgárok
kinyomtatott
jegyzékének
megsemmisítése (a szavazást
követő 90.nap utáni első
munkanap)

2021.02.08.

Ve.109. § (1) bek.

A szavazólapok, választási
iratok – a jegyzőkönyvek
kivételével – megőrzése, majd
megsemmisítése (a szavazást
követő 90.nap utáni első
munkanap)

2021.02.08.

Ve. 205.§ (2) bek.

Az ajánlóíveket a HVI a
szavazást követő 90. nap utáni
munkanapon megsemmisíti

2021.02.08.

Ve.128.§

16.00 óráig
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Ve.144. § (7) bek.

