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Salg6tarjrini Helyi V6lasztfsi Bizottsfg
18/2020.(VI.26) IIVB . sz. hatfrozata

Trirgy: Id6kiizi vilaszt{s id6pontjfnak
kittiz6se

HATAROZAT

A Salg6tarj6ni Helyi Yilasztdsr Bizotts6g idokozi v6lasz;t6s idopontj6nak kituz6se tSrgydban

az

al6bbi hatfu ozalot iozta'.

A Salgotarj6ni Hellyi YiiasztitsiBizotts6g Salg6tarj6n 03. szdmu egy6ni v6laszt6kertileteben az
idokozi viiaszths idopontj6t 2020. szeptember 6-6ra t.jzi ki, valamint az I. me116k1et szerint
Sllapitjameg az idokozi v|laszths napthr szerinti hat6ridort es hat6rnapjait.
hatdrozat ellen az igyben 1rintett term6szetes 6s jr-rgi szem61y, jogi szem6lyis6g ndlktili
szerv ezet fellebbeir6st nyrijthat be.
A fellebbezdsl sze:mdlyesen, 1ev61ben, telefaxon vagy ellektronikus lev6lben jogszab|lys6rl6sre
hivatkoz6ssal, illel.ve a v|lasztdsi bizottshg m6r1egel6si jogkorben hozolt hal|rozata ellen lehet
benyirjtani. Nem n.yirjthat be fellebbez6st az igyben elj6'rt vflaszthsibtzotts6g es annak tagja. A
fellebbez6st a Teriileti V6laszt6si Bizotts6ghoz (3100 Sla1g6tarj6n, R6k6czi tit 36,) cimezve a
Salg6tarj6ni Helyi V6lasztdsi Bizotts6gnfl (3100 Salg6tarj6n, Mirzeum t6r I., szem6lyesen: I.
emelet I25. toda, e-mail: ie$rzo@saleotarjan.hu) kell el6terjeszteni irgy, hogy az legk6sobb a
hatlrozat meghozataltfi6l szfimitott 3. napon (2020. jrinius 29.) 16.oo 6r6ig meglrkezzen a
S al gotarj 6ni H elyi Y |laszthsi k o dtlto z. E hat6ri do j o gves zt6.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a fellebbezes jogalapjffi; a k1relem benffit6j6nak nev6t,
lakcim6t (szekhely6t), 6s - ha lakcim6t51 (sz6khely6t6l) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t; a k6relem
benyirjtoj6nak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha ktilfoldon 616, magyarorszS,gi lakcimmel nem
rendelkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemllyazonoss6g6t
igazolo igazolvfny6nak tipus6t 6s sz6mht, vagy ajelol6 szewezet vagy m6s szewezel eset6ben a
birosAgi nyilv6ntaft 6sba-v6te1i szhmftt.
A fellebbezls tartalmazhatja benyujt6j6nak telefaxr;zhmht vagy elektronikus 1ev6lcim6t, illetve
k6zbesit6si megbi:uottj6nak nev6t, telefaxsz6mhtvagy elektronikus lev6lcim6t.

A

INDOKOI,AS
Turcs6ny Lttszlo, Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros dnkonn6nyzataKozgyril6s6nek 2019. okt6ber
13. napj6n a salgotarj5ni 03. sz6mu egyeni v6laszt6kertlet megv6lasztott k6pviseloje 2020.
janu6r 20-ai hattl[lyal lemondott onkorm|nyzati k6pviseloi megbizattnirSl. A Magyarorszitg
helyi onkonnhnyir,atat6l s2616 2017. 6vi CLXXXIX. torv6ny 29. $ (1) bekezd6s f) pontja
6rtelm6ben az onhormhnyzalrl k6pviselo megbizeftilsa megsztinik a lemond6s6val. A helyi
onkonn6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v61aszt6s6r61 sz6l6 2010. 6vi L. torv6ny 20, $ (5)
bekezd6se alapjftn, ha az egy6ni v6laszt6keriileti k6pviselo megbizatdsa megszunik, td6kozi
vdlaszt6st kell kittizni.

Avtiasztitsi elj6r6sr'61 sz6l6 2013. 6vi XXXVI. torv6ny (a tov6bbiakban Ve.) 8. $-a, illetve 6. $-a
alapj6n az tdokoz,i vi{aszllst a mand6tum megtiresed6s6tol sz6mitott 120 napon beliilre kell
ktlizni rigy, hogy a szavazas napja a kituz6s napjftt kovel.o hetvenedik 6s kilencvenedik nap lcoze

essen, valamint, hogy a szavazls napja ne essen a Munka Torv6nykonyve szerinti munkasziineti
napra, tov6bb6 hirsv6t-, vagy piinkosdvas6mapra, de a szavazhsl vas6rnap kell megtartani.

A Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6g az 112020. (I.24.) HVB sz. hatdrozathval2020.6prilis
5. napjdra tizte ki az idokozi v|laszthst. 2020. m6rcius 11-6n hatllyba 16pett a vesz6lyh elyzet
kihirdetes6rol s26,16 4012020. (III.11) Korm. rendelet" A vesz6lyhelyzet alatt elfogadott, a
koronavirus e1leni v6dekez6sr6l sz6l6 2020.6vi XII. t<irv6ny 6. $ (2) bekezd6se 6rtelm6ben a
mhr kttiizdtt villasztdsok elmaradtak. Ugyanezen torv6ny arr6l is rendelkezett,hogy az elmaradl
viiasztdst a vesz6lyhelyzet megszineset koveto 15 napon beliil ki kell trizni.
A vesz6lyhelyzel rnegsztintet6s6rol sz6l6 2020. 6vi LVII. torv6ny hatS\yba l6pteto rendelkez6sei
6rtelm6ben a koronavirus elleni v6dekez6srol s2616 torv6ny hat6lyveszt6s6nek idopontj6t 6s
egyben a vesz6lyhelyzel. megszrin6s6nek idopontj6t eg'yedi miniszterelnoki hatlrozat |llapitja
meg. A miniszterednok 4112020. (VI.17.) ME hat6rozatit meg|llapitotta, hogy a veszelyhelyzet
megszrin6senek id6po ntja 2020. jrinius 1 8. napj a.
A veszllyhelyzet megszrin6s6vel osszefligg6 irtmerLeti szab6lyokr6l 6s a jdrvlnyngyi
k6sz0lts6gr6l s2616 2020. 6vi LVIII. torv6ny 88. $ (2) bekezd6se 6rtelm1ben az elmaradt
v|lasztitst a vesz6lyhelyzet megszineset koveto tizenol napon beliil ki kell trizni.
A fentiek szerint a Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizott:;6g torv6nyes hat6ridon beliil ult ossze,
hogy kitrizze az elmaradt idokozi v|lasztitsl6s meg6llapitsa annak naptdr szerinti hat6ridoit 6s
hatdmapjait.

AVe. 302. $ d.aplitn telepiil6si onkormfnyzati k6pviselok idokozivitlaszths6t
btzottsdg tizi kr.

a

helyi vSlaszt|si

A fentiek alapjftn a Salg6tarj6ni Helyi Y|laszthst Bizotts6g a rendelkezo r6szben foglaltak
szerinti idopontra tuzi ki Salg6tarj6n 03. szdnlu egy6ni v6lasztokeriilet6ben az idokozi
v|laszttst, valamint illlapiIja meg annak hat6id6ft

6s hatlLrnapjait.

A Salg6tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatitrozatdt

a Ve. 11. $ (1) bekezd6s6ben 6s a 302. $-

6ban foglalt hat6skoreben elj6rva hozzameg.

A hathrozaltal szembeni fellebbezlsi jog a Ye. 22I. $, valamtnt a 223-224. $-atn alapul. A
hat6ridokr6l

a

Ve. 10. $ rendelkezik.

Salg6tarj 6n, 2020. jrinius 26.
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Kapj6k:
1. Teriileti V6lasztSsi Iroda
2. Nemzeti V6laszt6si Iroda

3.

kattfir

1.

mell6klet a 1812020.(VI.26.) HVB sz. hatdrozathoz

Salg6tarjfn 03. szSmri egy6ni v:ilasztrikeriilet6ben
2020. szeptember 06. (vasrirnap) napjdra kitiiziitt
iddkiizi helyi iinko rmhnyzati kepvisel6 vdlasztr{s
naptfr szerinti hat6rid6i 6s hatrirnapjai
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L Avtlaszt6si

bizotts69megbizotttagtrftt legk6s6hb 2020. augusztus 28. (p6ntek) 16.00 6r6ig
lehet bejelenteni I Ve. 30. g (2) bekezd6sl
2. A szavazatszhrnl|lo bizotts6got a helyi v6laszt6si iroda vezetoje legk6s6bb 2020. szeptember
3. napl6ig a p6ttagok koziil a sztiks6ges sz6mban tovSbbi tagokkal egdsziti ki, ha az ltjelentkezb
vagy amozg6urrrifi ig6nyl6 vSIaszt6polg6rok szhma ezt irrdokolja. IVe. 24. S Q) bekezd6s]
3. Arnennyiben a

helyi v6lasztdsi iroda a szavazalsz6ml6l6 bizottsdgot aYe.24. g (3) bekezd6se
szerint legal6bb li taggal kieg6szitette, halad6ktalanul drtesiti a (4) bekezd6s szerint ugyanazon
szavazatszdml6l6 bizottsdgbatagotmegbizojelolo szervezelet, hogy 2020. szeptember 4. 16.00
oriigtovftbbi tagokat bizhatmeg a Ye.28. $ (5) bekezd6se szerint I Ve. 28. g (5) bekezd6sl

A szavazatsz6rol6l6 bizottsdg taglu a vllasztfst koverto napon, 2020. szeptember 7-6n (h6tfo)
mentesiilnek a jogszab6lyban elSirt munkav5gzlsikotelezetts6g a161. IVe. 15. $ (1) bekezd6s]
4.

A munk6ltat6 a helyi v6laszthsi bizoltsdg 6s a szavazalszftmlillo bizottsdg tag16t megilleto b6r
j6rul6kai megt6rit6s6t2020. szeptember 7-to\2020. s:z;eptember 11-6n 16.00 orfigrgenyelheti
a helyi v|lasztSsi irod6tol. I Ve. 15.9 (2) bekezd6s]
5.

6s

il.
Szavaaikbrdk

6.2020. jfnius 25-t612020. szeptember 6-ig nem lehet a szavazokor sorszfimhtmegvllloztatni,
szavazokorbe sorolt cim besorol6s6t megvhltoztalnt, Iovdbbh a telepiil6s megnevezls6nek,
kozteriilet nev6nek 6s jelleg6nek, hdz szhmfnak, 6piilet vagy lepcsbhlz jelleg6nek
me gv 6lto zhs 6t a cimnyilv6nt art6sb an 6tv ezetm.

lYe.79.

$ (2) bekezd6s

l

IIL
A szavaaikdri ndujegyzdk
7.

Azt aviiaszt6polg6rl, aki a Ve. 88. $ d) pontja

sz:erint legk6s6bb 2020. szeptember 2-6n 16.00
akad6lymentes szavaz6helyis6gben sz:,avazhasson, 6s akinek a lakcime szerint

6r6ig k6rte, hogy
kijelolt szavazolrclyisdg nem akad6lymentes,

?

a helyi v6laszt6si iroda a lakcime

szerinti

szavaz6helyis6ggel azonos telepi.il6sen 6s v6laszt6keriiletben 16vo, akad6lymentes
szavazohelyis6ggel rendelkezo szavaz6kor n6vjegyz6k6be teszi 6t. Ve. 102. (3) bekezd6s]
I
$

Azt av|laszt6polghrt, akl2020.jrilius 1-j6n a szavaz6kortnlvjegyzdkben szerepel, a Nemzeti
Y|lasztdsi Iroda 6rtesito megkiild6s6vel thjlkoztatja a szavazokori n6vjegyzlkbe v6telr6l. I Ve.

8.

115. S (1) bekezd6sl

9.

Az lrtesitot a v6laszt6polg6r 6rtesit6si cim6re, ennek hi6ny6ban lakcim6re 2020.jrilius 17-ig

kiildi meg a Nem:zeti Y|laszthsi Iroda. IVe, 115. $ (2) bekezd6s ]

10. A helyi v6lasztdsi iroda 6rtesito 6Iadhs6val vagy megkiild6s6vel t|llkoztatja a szavaz6kort
n1vjegyz6kbe tort6nt felv6tel6r6l azl a villasztopolgdrt, aki 2020. jrilius 1-6t kovetoen keri.ilt a
teiepiil6s szavaz6korin6vjegyz6k6be. I Ve. 116. g (l) bekezd6s ]

Av6lasztopolg6r reszere - a Ve. 88. $ a) pontja szerinti, 1egk6s6bb 2020.jrinius 30-6n 16.00
6r6ig benyfjtott k6relm6re - Braille-ir6ssal k6sztilt 6rtesitot kiild a Nemzeti Y6laszt6si Iroda. t
Ve. 117. $ (1) bekezd6s l
11.

Av6lasztopolg|r reszlre - a Ve. 38. $ b) pontja szerinti, legk6sobb 2\2\.jirnius 30-6n 16.00
6r5ig benffitott k6relm6re - konnyitett t6j6koztat6t ktild a Nemzeti Y6laszt6si Iroda. I Ve, 117.
$ (2) bekezd6s l

12.

13. A szavazokortn5vjegyzekkel kapcsolatos k6relmet
110. g (2) bekezd6s l

Az

2020.jrilius 2-t6llehet benyrijtani. I Ve.

ir6nyrl6 k6relemnek legk6slbb 2020. szeptember 2-6n 16.00 6r6ig kell
meg6rkeznie a helyi v6laszt6si iroddhoz. I Ve. 307/A. $ (2) bekezd6s ]
14.

6tjelentke:z6sre

| 5 . Az 6tj elentkezr 6 v |laszt6polghr
a) lev6lben tort6n6 vagy elektromos azonosit6s n61kiili elektronikus benyirjt6s eset6n legk6s6bb
2020. szeptember 2-6n 16.00 6rhig,

b)

szem6lyes vagy elektronikus azonositdst koveto elektronikus benyrijt6s eset6n legk6sobb
2020. szeptember 4-6n 16.00 orhig
visszavonhatja Atjelentkez6si k6relm6t. I Ve. 3071A. g (4) bekezd6s ]

16. A v6laszt6polg6rt vissza kell tenni a lak6helye szertnti szavazokor nlvjegyzdk6be, ha
legk6sobb 2020. szeptember 4-6nhrt6zkodd'si hely6t megsztinteti. I Ve. 30718. g (2) bekezd6s]
A vrllasztopolgitr mozg6uma ir6nti k6relmet
a) a helyi v|laszttsi irodhhoz
aa) lev61ben vagy elektronikus azonosit6s n6lkiil elektronikus riton legk6sobb 2020. szeptember
2-6n 16.00 or6ig,
ab) szem6lyesen'ragy elektronikus azonosit6ssal elektronikus irton 2020. szeptember 4-6n 16.00
17.

oftigvagy
ac) 2020. szeptember 4-6n 16.00 6r6t kovet6en elekfionikus azonosit6ssal elektronikus riton
2020. szeptember 6-6n 12.00 6rhig.
b) az illet6kes szavazalszftml|Io bizotts6ghozmeghatafuiazolttfijfnvagy meghatalmazdssal nem
rendelkezo szem(ily ftltalik6zbesit6s6vel 2020. szepternber 6-6n 12.00 6rdignyujthat be. I Ve.
4

103. $ (2) bekezd6sl
18. A 17. a) pont aa) 6s ab) alpontja szerinti mozg6umzr ir6nti k6relmet a helyi v6laszt6si iroda
1egk6s6bb 2020. sizeptember 4-enbir6ljael. I Ve. 113. g (2) bekezd6s
]

19. A 2020. szeptember 4-6n 16.00 6r6ig bekovetkezS v6ltoz6sok iltvezetlslt kovet6en a
Nemzeti V6laszt6si Iroda a szavaz6kdi n6vjegyz6ket 6s a mozg6urn6t ig6nylo v6laszt6polg6rok
nlvjegyzdketlezfrja. I Ve. 106. g (1) bekezd6s]
20. A helyi vdlaszthsi iroda

- vagy megbiztsa alapjS.:n a teriileti v6laszt6si iroda - alezdrt
szavazokori nevj<>gyz6ket 6s a mozg6um6t ig6nyl6 v6laszt6polg5rok jegyzdklt legk6sobb 2020.
szeptember 5-6n l<inyomtatja. I Ve. 106. g (2) bekezd6s -l
21. A kinyomtatott szavaz6kori n6vjegyz6ket drs a mozg6urndt igdnyl(5 villaszlopolg6rok
kinyomtatott jegyz5ket2020. december 7-6n kell megsemmisiteni. I Ve. 109. g (1) bekezd6sl
22. A szavaz6kott n6vjegyz6k 6s a mozg6umht ig6nylo viilaszt6polg6rok jegyzdklnek adatait
2020. decemberT-6nkelltorolni. IVe. 109. g (2) bekezd6s]

IV
A

jeldltdllittis

23. Azt a jeloloszewezeter, amely jeloltet kiv6n 6Ilitar;ri, a vfiasztls kitriz6s6t kovet6en, de
legk6s6bb 2020. augusztus 3. napj6ig be kell jeleriteni a trelyi viiasztdsi iroda vezetojdn6l. I Ve.
307 lD. $ (1) bekezd6sl
24. A helyi v6laszthsi iroda az igdnylest kovetoen halarl6ktalanul, de legkorhbban2020. jirlius
18. (szombat) adja 6I az iglnyIo, vagy a jeloltk6nt indulni szilnddkozo villaszt6polgdr r6szere az
iltala ig6nyelt mennyis6gi ajfnl6ivet. I Ve. 121. $ (2) bekezd6s]

25. Az egy6ni v6laszt6keriileti jelolt ttlliths|hoz sztks6ges aj6n16sok szhmSt a helyi vdlaszthsi
iroda vezetdje 6llapitja meg2020. }i,lius 2-5n. I Ve. 307/E. $ (1) bekezd6s]

A szirks6ges aj6n16sok szhmhnak meg|llapit6sakor a v6laszt6polg6rok szhmht a kozponti
nevjegyzekneka?)2}.jrilius l-jeiadataralapj6nkellmeg6llapitani.lYe.30TlE $ (2)bekezd6sl

26.

Egy5ni v6lasz;t6kertileti jeloltet legk6s6bb 2020. augusztus 3-6n 16.00 6r6ig kell bejelenteni.
I Ve. 307/G. $ (1) bekezd6s]

27 .

28. A jeloltnek a 2020. szeptember 5-6n 16.00 6r6t rnegelozo lemond6sa alkalmas joghat6s
kiv|ltilshra. I Ve. 307lG. g (3) bekezd6s]
29. Nem szabhata ki birsrlg a legk6sobb 2020. auguszflrs 4-6n 16.00 or6ig beny(rjtott, aj6nl6st
nem tartalmazS aj6nI6iv ut6n. lYe. \24. g (3) bekez:d6sl
30. A helyi v6lasz:,tisibizotts6g a Ve. I24. S (2)bekezd6se szerinti birs6g kiszab6s6r61 legk6sobb
2020. augusztus 11-6n dont. I Ye. 124. g (4) bekezd6s]

3L Az aj6nl6iveket a helyi v|lasztilsi troda2020. december 7-6n megsemmisiti. Ve. 128. g
I
]

V
Vdlasztrisi kamptiny

32. Avflasztdsi kamp6nyidoszak2020. jrilius 18 -t61 2020. szeptember 6-6n 19.00 6riigtart.
I

Ve. 139. g (1) bekezd6sl

33. Ha sajtotenrL6k politikai hirdet6st kiv6n kcizrilni, hirdet6si szolgilltatdsainak hrjegyzdklI
2020. jflius 3-5n 16.00 6r6ig juttatjael azAllami Sz6mvev6sz6l<hez. f V.. t+S. g (3) bekezd6sl
34. Apolitikai hildet6st kozzltevo sajt6term6k az Allam Sz6mvev6sz6ket2020. szeptember 21.
(h6tfo) 16.00 6r6igrhj1koztarjaakozzetettpolitikai hirdetesekrol. IVe. 148. g (5) bekezd6s
]

. 2020. szeptember 6-6n nem folytathat6 kamp6nytevdkenys6g
a) szav az6helyi s 6gb en 6s a szav az6helyi s 6 ge t mag|b an fb gl al 6 6pi.il etb en
35

b) a szavaz6helyis6get magitban foglal6 6piiletnek a szavaz6helyis6g megkozelit6s6t

szo1g6l6

atht6l szdmillott 1 5 0 mdteres t6vo1 s 6gon b eliil kozteriil eten,
c) a b) pontban meghatdrozott tertleten kiviil az e terileten beliil Iart6zkodo villasztopolghr
vfiaszt6i akarat|tak befoly6sol6s6ra alkalma m6don. IVe. 143. g (1) bekezd6s]

b ej 6r

36. A 2020. szeptember 6-6t megelozoenjogszenien elhelyezelt plak6t nem val6sitja meg a Ve.
143. $ (1) bekezd6s b) 6s c) pontja szerinti tilalom s6relrn6t. [Ve. 143. g (2) bekezd6s]
37

.2020. szeptember 6-6nvtiaszt6si gytil6s nem tafthat6. I Ve. 145. $ (2) bekezd6s]

38.2)2}.szeptember 6 -6n politikai rekl6mot nem lehetkozzetenni. lYe. I47 . $ (aa) bekezd6sl

39.2020. szeptember 6-6n a kcizv6lem6ny kutat6st vegza szem6ly abba az 6piiletbe, amelyben a
szavazohelyis6g van, nem l6phet be. Az 6piiletb6l ki16p6k megk6rdez6s6vel k6szitett
kozv6lem6ny-kutat6s eredm6ny6t (exit poll) csak 2020. szeptember 6-tn 19,00 6ra ut6n szabad
nyilv6noss6grahc>zni. IVe, 150. g ]
40. Aplak6tot az, aki elhelyezte, vagy akinek 6rdek6ben elhelyeztek,2O2O. okt6ber 6-6n 16.00
6r6ig koteles eltdvolitani, vagy ennek elmarad6sa eset6n az elthvolit6s kolts6gdt viselni. I Ve.
144. S (7) bekezd6sl

4L A Ve. 153. $-a szerinti adatszolgilltatils adatatt aYe. 132. g-a szerint nyilv6ntartdsba vett
jeloltnek 6s jelolo szervezetnek legk6s6bb a szavazhs napj6n 2020. szeptember 6-6n 76.00 6rdig
kell megsemmisitenie, 6s az err6l k6sztilt jegyz6konyvet 3 napon bellJll 2020. szeptember 9-6n
16.00 6r6ig ke11 litadnta az adatszolg|llattst teljesit6 helyi v6laszthsi irodlnak. I Ve, 155. $ (2)
bekezd6sl

W.
A s zavazds el6'kds zftds e
42. A helyi v6lasztlstibtzotts6g a bejelentett jeloltek -- annak a jeloltnek a kiv6tel6vel, amelynek a
nyilv6ntart6sba v6tel6t jogerosen elutasitott6k - sorrerLdj6nek sorsol6s6t 2020. augusztus 3-6n
16.00 6rauthnvegzi el. I Ve. 160. g (2) bekezd6sl

A helyi v6las:zt6si iroda a szavaz6kori n6vjegy z:6ket, a mozg6umht ig6nyl6 v6laszL6polg6rok
jegyzeklt, a szavitz6lapokat 6s a szavazhshoz sztiks6ges egy6b kell6kekel 2020. szeptembei5-dn
adja 6t a szavazatszdmlfi6 bizotts6g elncik6nek. I ve. 164. g (1) bekezd6s]

43 .

44. Az iratok 6s kell6kek orueseI 2020. szeptember 6-tg a helyi v6las zthsi iroda biztositja. Ve.
I
164. $ (2) bekezd6sl

45. Abban a szasraz6helyis6gben, amelynek szavaz6kot:i nevjegyz6k6ben olyan v6laszt6polg6r
szerepel, aki legk6sobb 2020. augusztus 28-5n 16.00 6rdig a Ve. 88. g c) pontj u i""iint
segits6get ig6nyelte, Braille-ir6ssal ellAtott szava:z6sa!:tlont kell biztositani.
IVe. 167. g (5)

bekezd6sl

WL
A szavuzds
46. A szavazohelyis6gben szavazni 2020. szeptember 6-an 6.00 or1t6l
16e. $ l

WII.
Az eredmdny megdllapftds a
47. Ajegyz6konyv egy p6ld6nya a helyi v6laszt6si irodziban 2020. szeptember 9-6n 16.00 or6ie
tekintheto meg. I Ve. 204. g ]

A szavazolapokat - ha a v|laszths eredm6ny6vel osszefiiggo biintet6elj6r6s nincsen
folyamatban - a helyi v6laszt6si irod6ban 2020. december 7-ig kell megonzni. I Ve. 205. g (1)
bekezd6s l
48,

49.

A

iratokat a jegyz6konyvek kiv61rel6vel 2020. december 7-6n kell
A jegyzokonyvek els6 p6ld6nyht a Magyar Nemzeti Lev6ltfrnak 2020.

v|lasztdst

megsemmisiteni.
december 7-6t ko''retoen 6t kell adni. I Ve. 205. g (2) bekezd6s I

