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Lovas Község Helyi Választási Bizottságának 

13/2022. (VIII. 08.) számú határozata 

 

Lovas Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

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

eljárva Lovas községben a polgármester időközi választását 

 

2022. november 6. (vasárnap) napjára tűzi ki. 

 
A Lovasi Helyi Választási Bizottság a polgármester időközi választására vonatkozó naptár 

szerinti eljárási határidőket a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 

A Lovasi Helyi Választási Bizottság elrendeli jelen határozatnak Lovas Község 

Önkormányzata hirdetőtábláján (8228 Lovas, Fő utca 8.) és Lovas Község Önkormányzat 

honlapján történő közzétételét. (www.lovas.hu) 

A Lovasi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat azonnali megküldését a Nemzeti 

Választási Iroda Elnöke, valamint a Területi Választási Iroda Vezetője részére. A határozat 

ellen annak meghozatalától számított 3 (három) napon belül az ügyben érintett természetes 

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

elektronikus levélben a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett 

fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Lovasi Helyi Választási Bizottsághoz (8228 Lovas, 

Fő utca 8.) kell benyújtani úgy, hogy legkésőbb 2022. augusztus 11. napján 16:00 óráig 

megérkezzen. A fellebbezés személyesen, postai úton vagy elektronikus levélben 

(onkormanyzat@lovas.hu) is benyújtható. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

a) a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját; 

b) a kérelmező nevét, lakcímét/székhelyét, és – ha a lakcímétől/székhelyétől eltér – postai 

értesítési címét; 

c) a kérelmező 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 fellebbezésben új tényekre és bizonyítékokra is lehet hivatkozni. A fellebbezés 

benyújtására irányadó határidő jogvesztő. A fellebbezési eljárás illetékmentes. 

 



INDOKOLÁS 

Fazekas Gábor Zoltán, Lovas Község Önkormányzat Polgármestere a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 69. § (2) 

bekezdése alapján 2022. július 27. napján benyújtott, képviselő-testülethez címzett 

határozatával 2022. augusztus 7-i hatállyal polgármesteri tisztségéről lemondott. Az Mötv. 69. 

§ (1) bekezdés f) pontja alapján a polgármester megbízatása a polgármesteri tisztségről 

történő lemondással megszűnik. 

Mindezekre tekintettel indokolt az időközi választás kitűzése.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 302. § 

értelmében a települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását a 

helyi választási bizottság tűzi ki. A Ve. 6.§ (1) bekezdése értelmében a választást úgy kell 

kitűzni, hogy a magyarországi szavazás napja a kitűzés napját (2022. augusztus 8.) követő 

hetvenedik (2022. október 17.) és kilencvenedik (2022. november 6.) nap közé essen. 

A Ve. 6. § (2)-(3) bekezdései értelmében: „A szavazást vasárnap kell megtartani. A szavazás 

napja nem eshet a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá húsvét- vagy 

pünkösdvasárnapra.” 

Mindezekre tekintettel a Lovasi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 

és polgármester időközi választását 13/2022. (VIII.08.) HVB határozatával 2022. november 6. 

(vasárnap) napjára tűzte ki. A Lovasi Helyi Választási Bizottság a hivatkozott törvényi 

rendelkezések figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, és a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választására vonatkozó naptár 

szerinti eljárási határidőket a határozat 1. melléklete szerint állapította meg. 

A Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 11. § (1) bekezdése és 302. § -a állapítja meg. 

A határozat a Ve. hivatkozott jogszabályi rendelkezésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 

Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, a 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésein, a 

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

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 56. § (1) 

bekezdésén alapul, figyelemmel e törvény 2. melléklet XIII. Egyéb 8. pontjára. 

Lovas, 2022. augusztus 8. 

 

 

 

Mecsériné Róka Erzsébet 

Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 


