
  
 
 

 
Iktatószám: ………………../2014. 
      Tárgy: Nemzetiségi szavazóhelyiség kialakítása  
 
 

HATÁROZAT 
 
Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 77. §-ában foglaltak értelmében az alábbiakat állapítom meg:  Szegvár 
Nagyközségben a nemzetiségi önkormányzati választáson szavazó választópolgárok 
szavazataikat a Művelődési Házban (Szegvár, Régiposta u. 1.) kialakított „nemzetiségi 
szavazóhelyiségben” adhatják le.  

 
 
Ezen határozat a Ve. 80. § értelmében a helyben szokásos módon 15 napra közzétételre 
kerül Szegvár nagyközség hivatalos honlapján (www.szegvar.hu), valamint a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.  
 
A határozat ellen a Ve. 234. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a közzétételének 
időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez, amelyet a 
Helyi Választási Irodánál (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.) lehet benyújtani.  A 
fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. július 18-án 16.00 óráig 
megérkezzen.  
 
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 
órakor jár le. A határidőt naptári napokba kell számítani. 
 

INDOKOLÁS 
 
A Ve. 77 § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi 
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét határozattal a Helyi Választási Iroda 
Vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb 
ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson. 
 
A (2) bekezdés szerint a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az 
országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.  
 
A Ve. 80. §-a alapján a Helyi Választási Iroda Vezetőjének a szavazókörök kialakításáról 
és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé 
kell tenni, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok 
szavazókörönkénti számát.  A 312. § (1) bekezdése szerint valamennyi nemzetiség 
számára közös szavazókör szolgál. A 323. § (19 bekezdése értelmében, 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. A (2) bekezdés alapján a nemzetiségi 
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szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok 
számára akadálymentes legyen. 
A Ve. 166. §-a alapján minden településen minden választókerületben legalább egy 
szavazóhelyiséget akadály mentesíteni kell.  
 
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. A nemzetiségi 
szavazókör kialakítására a Ve. 323. § (2) bekezdésének figyelembevételével került sor.  
 
Határozatom a Ve. 77-80.  és 312., 323. alapul.  
 
Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja. 
A jogvesztő határidő számítására, lejártára a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik. 
 
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (1) 
bekezdésének 1. pontja biztosítja. 
 
Szegvár, 2014. július 3. 
 
 
         Gyömbér Ferencné 
          jegyző 
 
 
A határozat a mai napon közzétételre került. 
 
Szegvár, 2014. július 3. 
 
 
 
         Gyömbér Ferencné 
          jegyző 
 


