Helyi Választási Iroda vezetőjének
2/2019. (II.6.) számú
határozata
nemzetiségi szavazókör módosításáról.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79.§ (1) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva a nemzetiségi szavazókör kialakításáról szóló
2/2014. (VI.25.) számú határozatomat az alábbiak szerint módosítom:
A nemzetiségi szavazókör címe 4355. Nagyecsed, Szatmári utca 1-re, elnevezése
Általános Iskola-ra változik. A 2/2014.(VI.25.) HVI határozat további rendelkezései
változatlanul hatályban maradnak.
A határozathozatal napjával elrendelem a határozatnak Nagyecsed Város
honlapján (www.nagyecsed.hu), valamint a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal
(Nagyecsed, Árpád u. 32.) hirdetőtábláján történő közzétételét 15 napra történő
kifüggesztéssel.
A határozat ellen a közzétételének időtartama alatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Területi Választási Iroda vezetőjéhez címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (4355. Nagyecsed, Árpád u. 32.,
email: jegyzo@nagyecsed.hu) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az
legkésőbb 2019. február 21-én 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet
benyújtani. A fellebbezés illetékmentes.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, a fellebbezés
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját,
illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgár
nem
rendelkezik
személyi
azonosítóval,
a
magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet
vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A
fellebbezés tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területi Választási Iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt három napon belül
elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja.
A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak
helye nincs.
INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.§
(1) bekezdése szerint: „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.”
A Ve. 79. § (1) bekezdés szerint: „A szavazókörök kialakítását érintő változásokat
a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség
esetén módosítja a szavazóköri beosztást.”
A Ve. 79. § (2) bekezdés szerint: „A választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem
lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását
megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és
jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a
címnyilvántartásban átvezetni.”
A Ve. 80. § szerint: „A helyi választási iroda vezetője a szavazókörök
kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon
tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő
választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78. § alapján kijelölt
szavazókört is.”
A Ve. 156. § (2) bekezdése szerint: „ A szavazóhelyiség nem lehet olyan
épületben, amely - részben vagy egészében - jelölt vagy jelölő szervezet
használatában van.”
A Ve. 312. § (1) bekezdése szerint: „Valamennyi nemzetiség számára közös
szavazókör szolgál.”
A Ve. 312. § (3) bekezdése szerint: „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.”
A Ve. 323.
nemzetiségi
területi és
nemzetiségi

§ (1) bekezdése szerint: „Ha a településen tartanak települési
önkormányzati választást, a különböző nemzetiségek számára - a
az országos nemzetiségi önkormányzati választásra is - közös
szavazóhelyiség szolgál.

A szavazókörök felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a nagyecsedi
nemzetiségi szavazókör címe a Nagyecsed Vasút utca 2. szám alatti Művelődési
Ház, ahol 2019. évben teljeskörű felújítási munkákra kerül sor, így ott választási
feladatot lebonyolítani nem lehet. Emiatt a szavazókör címét és elnevezését
módosítani kell.
Fenti jogszabályhelyek és a határozatban megfogalmazott indok alapján a
rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A jogorvoslati lehetőség a Ve. 234.§ (1) bekezdésén alapszik. A fellebbezés
benyújtására vonatkozó rendelkezések a Ve. 223.§-án, 224.§ (3) bekezdésén és
225. §-án alapszik.
A jogvesztő határidő számítására, lejártának időpontjára vonatkozó rendelkezés a
Ve. 10. § (1)-(3) bekezdésein alapszik.

Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2)
bekezdés 1. pontján alapszik.
Nagyecsed, 2019. február 6.
Dr. Bölcsik István
Helyi Választási Iroda vezetője

