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Határozat
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 77.§-ában biztosított
hatáskörömben eljárva a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiségek
címét Szőc községben az alábbiak szerint állapítom meg:
Szőc Községben a szavazókörök száma: 1
A szavazókör sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiség címét az alábbiakban határozom
meg:
001. számú szavazókör
Domb utca
Gábor Áron utca
Határvölgy
Királydombi tanya
Kossuth Lajos utca
Petőfi Sándor utca

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

közterület
közterület
közterület
közterület
közterület
közterület

001. szavazókör címe: Művelődési Ház 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41.
001. szavazókörbe sorolt választópolgárok száma: 371 fő

A Ve. 80.§-a rendelkezésére figyelemmel a határozatot a meghozatala napjával közzéteszem a
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal szőci ügyfélfogadási helyszínének hirdetőtábláján, valamint Szőc
Község internetes honlapján.
A határozat ellen a közzététel időtartama alatt a Veszprém Megyei Területi Választási Iroda
vezetőjéhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, melyet a Helyi Választási Iroda
vezetőjénél úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2013. augusztus 13-án 16.00 óráig beérkezzen.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, a kérelem 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
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Indokolás

A Ve. 351.§ (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell
kialakítani.
A Ve. 77.§ (1) bekezdése alapján 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. 80.§-a alapján 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.
Fenti jogszabályi felhatalmazás alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések jogalapja a Ve. 223.§-a, a 224.§ (3) bekezdése, a 225.§-a,
valamint a 234.§ (1) bekezdése.
A határidő számítására a Ve. 10.§ (1)-(3) bekezdései vonatkoznak.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének
1. pontja biztosítja.
Nyirád, 2013. július 29.

Lovasi Erika
jegyző
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