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Tárgy: Szavazókörök kialakítása

Határozat

A Helyi Választási Iroda vezetojeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakban: Ve) 79. §. (1) bekezdésében foglaltjogkörömben eljárva Kishartyán
községben a szavazókör adatait felülvizsgáltam.
A felülvizsgálat eredményeként a szavazókört az alábbiak szerint alakítottam ki:

1. szavazókör

Muvelodési Otthon, Rákóczi út 68.

A szavazókör területi beosztását ( utcajegyzékét) a határozat melléklete tartalmazza.
A telepulésszintre bejelentkezettek számára az 1. szavazókört jelölöm ki a szavazás helyéül.
Elrendelem a határozat és annak mellékletének 15 napra történo közzétételét a Ságújfalui
Közös Önkormányzati Hivatal Kishartyáni Kirendeltség Kishartyán Község Önkormányzat
hivatalos honlapján (www.kishartyan.hu.) és hirdetotábláján.
E határozat ellen a közzététel idotartama alatt a Helyi Választási Iroda vezetojéhez nyújtható
be fellebbezés, aki azt a Nógrád Megyei Területi Választási Iroda vezetojéhez ( 3100.
Salgótmján, Rákóczi út 36. ) terjeszti fel. A Területi Választási Iroda Vezetoje a fellebbezést
három napon belül elbírálja.

Indokolás
A Ve. 2013. május 3-án lépett hatályba. A Ve. 351. §. (1) bekezdése értelmében a
szavazóköröket elso alkalommal 2013. július 31. napjáig kell kialakítani.
A jelenlegi szavazókör 2010. évben lett kialakítva, a jelenlegi helyen. A szavazókör
kialakításánál aVe. alábbi szakaszait vettem figyelembe:
" 77. §. (1) A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a
szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetoje határozattal állapítja meg úgy, hogy
egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplo
választópolgárjusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.
(2) A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyulési, sem a helyi
önkormányzati választások választókerületi határait.

78. §. A két vagy több szavazókörrel rendelkezo településen a helyi választási iroda vezetoje
kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintu-lakóhellyel rendelkezo választópolgárok
szavazhatnak. "

A településszintre bejelentkezettek számára az 1. szavazókört jelöltem ki.
Mindezek alapján felülvizsgáltam Kishartyán szavazókörének számát, sorszámát, területi
beosztását és a szavazóhelyiség címét és a határozat rendelkezo részében foglaltak szerint egy
szavazókört alakítottam ki. A szavazókör területi beosztását a határozat melléklete
tartalmazza.
A Ve. 351. §. (1) bekezdésének megfeleloen Kishartyán községben a szavazókör kialakítása
határidore megtörtént.
A határozat közzétételérol a Ve. 80. §-a rendelkezik.
80 §. A helyi választási iroda vezetoje a szavazókörök kialakításáról ésfelülvizsgálatáról
szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi
névjegyzékben szereplo választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78. §. alapján
"

kijelölt szavazókört is. "

Jogorvoslati lehetoséget aVe. 234. §. (1) bekezdése biztosítja az alábbiak szerint:
,,234. §. (1) A helyi választási iroda vezetojének a szavazókörök kialakításáról és
felülvizsgálatáról szóló határozata ellen a közzétételének idotartama alatt nyújtható be
fellebbezés a helyi választási iroda vezetojéhez.
(2) A helyi választási iroda vezetoje afellebbezést a területi választási iroda vezetojéhez
terjesztifel, aki azt három napon belül elbírálja és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a
fellebbezést elutasítja.
(3) A területi választási iroda vezetojének határozata ellen továbbijogorvoslatnak helye
nincs. "
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