
Arló nagyközségben 2013. április 21. napjára (vasárnapra) 
kitűzött időközi polgármester választás  

naptár szerinti határnapjai 
 
 
 

1. A választójogosultság nyilvántartása 
 
1.1 A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel 

együtt  2013. március 4. és 2013. március 7. napja között kell megkül-
deni a választópolgároknak  

      [Ve. 14.§ (1) bekezdés]. 
 
1.2 A névjegyzéket 2013. március 6-től 2013. március 10-ig közszemlére kell 

tenni  
 [Ve. 14. §(1) bekezdés]. 
 
1.3 A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való 

felvétel miatt 2013. március 8-tól 2013. március 12-én 16.00 óráig lehet 
kifogást benyújtani 

 [Ve. 20/E. §(1) bekezdés]. 
 
1.4 A módosított névjegyzék 2013. április 19-én 16.00 óráig tekinthető meg a 

polgármesteri hivatalban  
       [Ve. 15. § (3) bekezdés]. 
 
1.5. Igazolás 2013. április 19-én 16.00 óráig kérhető személyesen vagy meg-

hatalmazott  útján. Időközi választás esetén igazolással csak az szavaz-
hat, akinek a lakóhelye és   tartózkodási helye egyaránt Arló területén be-
lül található. [Ve. 104. § (4-5) bekezdés]. 

 
 
 
 
 
 



 
2. A választási szervek 
 
2.1 A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2013. április 5-én 

16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 25. § (2) bekezdés]. 
 
3. A választási kampány 
 
3.1 A választási kampány 2013. április  20-án 00.00 óráig tart  

[Ve. 40. § (1) bekezdés]. 
 

3.2 Kampányt folytatni 2013. április  21-én 00.00 órától 19.00 óráig tilos  
[Ve. 40. § (2) bekezdés]. 
 

3.3 A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2013. 
május 20-ig köteles eltávolítani  
[Ve. 42. § (6) bekezdés]. 

 
4. A jelölés 
 
4.1 Jelöltet ajánlani 2013. március 22-én 16.00 óráig lehet  

[Ve. 46. § (3) bekezdés]. 
 
4.2 A jelöltet legkésőbb 2013. március 22-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a 

választási bizottságnak  
[Ve. 52. § (1) bekezdés]. 

 
4.3 A jelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvénye-

ket 2013. március 25-én 16.00 óráig meg kell semmisítenie. Az erről ké-
szült jegyzőkönyvet 2013. március 28-án 16.00 óráig kell átadni a vá-
lasztási bizottságnak  
[Ve. 60. §]. 

 
4.4 Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes vá-

lasztási iroda 2013. április 21-én megsemmisíti  
[59. § (3) bekezdés]. 
 

 



 
 
 
 
 

 


