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Szám: 308/2013. Tárgy: Szavazókör kialakítása 

HATÁROZAT 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. §. (1) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva a Ve. 351.§ (1) bekezdése alapján Szendrőlád község szavazókörének 

számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség címét az alábbiak szerint 

állapítom meg: 

Megállapítom, hogy további szavazókör kialakítására nincsen szükség. A választási eljárásról szóló 

törvény 166. § alapján a Szendrőlád községben kialakított szavazókör akadálymentesített. 

A határozat közlésének módja Szendrőlád Község hirdetőtábláján történő közzététel. 

A határozat ellen a határozat közzétételének időtartama alatt, azaz a közzétételtől számított 15 napon 

belül fellebbezés nyújtható be a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (3751 Szendrőlád, Fő út 63. sz.) A 

fellebbezés illetékmentes. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a 

fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét, székhelyét) és - ha lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai 

értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefonszámát, vagy elektronikus 

levelét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levél címét. 

A fellebbezést a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Területi Választási Iroda Vezetője (3525 Miskolc 

Városház tér 1.) bírálja el három napon belül. 

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. A 

határidőt naptári napokban kell számítani. 

Szavazókör és címe: Választásra jogosultak létszáma: 

001. számú szavazókör: 3751 Szendrőlád, Völgy út 3. sz. 1221 

Összesen: 1221 
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Indokolás 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 351. § (1) bekezdése alapján a szavazókört 

első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77.§ (1) bekezdése szerint: 

„ A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a 

lielyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy 

hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, (le minden 

településen legyen legalább egy szavazókör." 

A Ve. 80. § -a alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és 

felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon 15 napra közzéteszi. 

A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezést a Ve. 

234. § (2) bekezdése alapján a területi választási irodavezetője bírálja el három napon belül. 

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1) - (3) bekezdés vonatkozik. 

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. § (2) bekezdésének 1. 

pontja biztosítja. 

Szendrőlád, 2013. július 29. 

A határozat a mai napon közzétételre került. 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

jegyző 

HVI vezető 

Szendrőlád, 2013. július 29. 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

jegyző 

HVI vezető 
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