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Szendrő Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 8/2014.(VI.24.) határozata
Tárgy: A 2014. évi nemzetiségi önkormányzati választás szavazókörének kialakításáról
Szuhogy településen
Szendrő Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva
Szuhogy településen a nemzetiségi önkormányzati választás szavazókörének kialakításáról az
alábbi határozatot hozom:
Szuhogy településen a nemzetiségi szavazókörök száma: 1.
Szavazókör Szavazóhelyiség
sorszáma:
címe:
1. 800

Könyvtár
3734 Szuhogy,
József Attila utca
52.

A nemzetiségi
választópolgárok száma a népszámlálás adatai
szerint:
Roma nemzetiség: 113

A szavazókör területe: Szuhogy teljes közigazgatási területe.
A Ve. 80. §-a értelmében a határozatot a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szuhogyi
Kirendeltsége Szuhogy, József Attila utca 52. szám alatti hirdetőtábláján teszem közzé 2014.
június 24-től 2014. július 15-ig.
Határozatom ellen a közzététel időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a Helyi Választási
Iroda Vezetőjéhez (3752 Szendrő, Hősök tere 1.).A fellebbezés illetékmentes.
A fellebbezést a Helyi Választási Iroda Vezetője a B.A.Z. Megyei Területi Választási Iroda
Vezetőjéhez terjeszti fel. A Területi Választási Iroda Vezetője a fellebbezést három napon
belül bírálja el. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján
16 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.
INDOKOLÁS
A Ve. 77.§-a alapján: „77. § (1) A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását,
valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja
meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy
szavazókör.
(2) A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi
önkormányzati választások választókerületi határait.”
A Ve. 312.§-a és 323. § (1)-(3) bekezdése alapján:

„312. § (1) Valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál.
(2) A helyi választási iroda vezetőjének kezdeményezésére a Nemzeti Választási Iroda elnöke a népszámlálási adatokra tekintettel - engedélyezheti, hogy a helyi választási iroda vezetője a
településen több szavazókört alakítson ki.
(3) Egy nemzetiség választópolgárait egy szavazókörbe kell sorolni. Ha a nemzetiség
választópolgárainak száma a településen meghaladja a százat, e választópolgárok különböző
szavazókörökbe is sorolhatók, de egy szavazókörre legalább a nemzetiség harminc
választópolgárának kell jutnia
323. § (1) Ha a településen tartanak települési nemzetiségi önkormányzati választást, a
különböző nemzetiségek számára - a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati
választásra is - közös nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál.
(2) A nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő
választópolgárok számára akadálymentes legyen. „
A határozat a Ve. 77. § (1)-(2) bekezdésén, 80. és81. §-on, a 312.§ és 323.§-okon alapul.
A jogorvoslatról a Ve. 234. §-a alapján adtam tájékoztatást.

Szendrő, 2014. június 24.

Dr. Istenes Ibolya sk.
HVI Vezető
A határozat a mai napon közzétételre került.
Szendrő, 2014. június 24.

Dr. Istenes Ibolya sk.
jegyző, HVI vezető

