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5/2017. (XII. 27.) HVI vezetőjének határozata
Told község szavazóköreinek kialakításáról és felülvizsgálatáról
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( a továbbiakaban: Ve.) 77. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörömben, a helyi választási iroda vezetőjeként eljárva Told
község szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását felülvizsgáltam.
A szavazókörök száma 1.
A felülvizsgálat eredményeként a szavazókör számát, sorszámát, a szazókör címét az alábbiak
szerint, és területi beosztását a határozat melléklete szerinti körzetleíró lista szerint határozom
meg:


001.

szavazókör

Községi Kultúház
Told, Kossuth utca 5.
Választópolgárok száma: 269 + átjelentkezéssel
szavazók

A szavazókörök kialakításától szóló 2013. július 25-én kelt határozatot visszavonom.
A határozatot a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Kirendeltsége
hírdetőtábláján és a www. told. hu honlapon 15 napra közzéteszem.
A határozast ellen a közzététel időtartama alatt, a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási
Iroda vezetőjéhez címzett, és a Biharkeresztesi Közös Helyi Választási Iroda vezetőjénél
(4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésre
megállapított határidő jogvesztő.Az eljárás illetékmentes.
INDOKOLÁS
A 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. 77. § (2) bekezdése szerint a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az
országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.
A Ve. 79. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi
választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a
szavazóköri beosztást.
A Ve. 80. §-a értelmében a 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 szavazókörök kialakítására a fenti törvényi rendelkezések figyelembe vételével került sor.
A Ve. 78. §-a szerint 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. 250. § (4) bekezdése alapján a helyi választási iroda a kérelem alapján a választópolgárt
törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a 205. § (3) bekezdés
szerint megjelölt település 78. § szerint kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, egy
szavazókörös településen a szavazókör névjegyzékébe.
A Ve. 78. § szerinti szavazókör kijelölésére a fenti rendelkezések figyelembe vételével került
sor.
A Ve. 80.§ alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és
felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi.
Helyben szokásos módon történő közzétételnek minősül a hirdetőtáblán vagy a www. told.
hu honlapon való közzététel.
A határozat a Ve. 77.§-án, 78.§-án, 79.§-án és 80.§-án alapul.
A Ve. 74. §-a szerint a választási iroda vezetőjének határozatára a 46. §, a 47. §, a 48. § (3)
bekezdése és az 50. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 234. § -a biztosítja. A Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a
fellebbezést a területi választási iroda vezetője jogosult három napon belül elbírálni.
A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1) –(3) bekezdése
vonatkozik.
Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§
(2) bekezdés 1. ponján alapul.
Biharkeresztes, 2017. december 27.
Dr. Juhász Marica
jegyző, HVI vezető nevében és megbízásából
Kubinyiné Szilágyi Mária sk.
irodavezető, HVI vezető helyettes

