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Szendrő Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 4/2014.(VI.5.) HVI Vezető határozata
Tárgy: A 2014. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás szavazóköreinek
kialakítása Szendrő településen

Szendrő Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Szendrő
településen a szavazókörök kialakításáról az alábbi határozatot hozom:
Szendrő településen a szavazókörök száma: 4.
Szavazókör Szavazóhelyiség
sorszáma:
címe:
1. 001
2. 002
3. 003
4. 004

Városi Szociális Szolgáltató
Központ
3752 Szendrő, Rákóczi u. 26-28.
Szendrői Hétszínvirág Óvoda
3752 Szendrő, Bem u. 2/B.
Apáczai Csere János Ált. Iskola
3752 Szendrő, Petőfi tér 1-3.
Közösségi Ház
3752 Szendrő, Fő u. 16.

A központi névjegyzékben
szereplő
választópolgárok száma:
792
860
713
789

A szavazókörök területi beosztását a határozat melléklete tartalmazza.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt
szavazókör:
001. szavazókör Városi Szociális Szolgáltató Központ
3752 Szendrő, Rákóczi u. 26-28.
A Ve. 80. §-a értelmében a határozatot a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szendrő,
Hősök tere 1.alatti hirdetőtábláján teszem közzé 2014. június 6-tól 2014. június 20-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. 78.§-a alapján a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási
iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező
választópolgárok szavazhatnak.
A Ve. 79. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi
választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a
szavazóköri beosztást.
(2) A választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör határát és sorszámát,
továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és - ha az érintett ingatlan
lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma - helyrajzi számot megváltoztatni.
A határozatot a Ve. 77-78. §-a, 80. §-a alapján hoztam meg, a jogorvoslatról a Ve. 234. §-a
alapján adtam tájékoztatást.

Szendrő, 2014. június 5.

Dr. Istenes Ibolya sk.
HVI Vezető

A határozat a mai napon közzétételre került.
Szendrő, 2014. június 5.

Dr. Istenes Ibolya sk.
jegyző, HVI vezető

