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2/2013. HVI vez.  határozat a Móricgát szavazóköreinek területi meghatározása tárgyában   

         

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Móricgát Község  Helyi Választási Iroda Vezetője a  választási eljárásról  szóló 2013. évi 

XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 77. §. (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva – 

figyelemmel a Ve. 77. §-ában,  79. §-ában. és  80. §-ában, foglaltakra – Móricgát 

vonatkozásában a szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását valamint a 

szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint határozom meg:   

 

Szavazókörök száma: 1 

 

Szavazókörök  sorszáma, területi beosztása, szavazóhelyiségek címe:  

 

Szavazókörök 

sorszáma 

Területi beosztás Szavazóhelyiség címe 

001. Alsómóricgát tanya 

Bezsenyidűlő tanya 

Deák Ferenc utca 

Erdőszéplak lakótelep 

Felsőmóricgát tanya 

Zrínyi Miklós utca 

Deák Ferenc u. 26/B. 

Faluház 

OEVK:04 

  

Jelen határozat az önkormányzati hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel, ill. a községi  

honlapon történő megjelentetéssel kerül kihirdetésre 2013.  július 24-én.  

 

A határozat ellen, annak közzétételének időtartam alatt nyújtható be fellebbezés a helyi 

választási iroda vezetőjéhez (6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.) A fellebbezés 

illetékmentes.  

A közzététel időtartama: 2013. július 25.-2013. augusztus 8.  

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16
00

 órakor jár 

le.  

 

 

INDOKOLÁS 

 

I. 

 

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 

 

A fentiekben foglaltak figyelembevételével Jászszentlászló községben 2 szavazókör működik 

 

 

II. 

 

A határozat a Ve.  77. § (1)-(2)  bekezdésén, 78. §-án, 80. §-án, 351. § (1) bekezdésén, az 

országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII tv. 4. § (2)-(3) bekezdésein 

alapul.  

A jogorvoslatot a Ve. 234. §. (1) – (2) bekezdése állapítja meg.  

 

 

Jászszentlászló, 2013. július 24. 

 

 

 

                    Valentovics Beáta  

                  jegyző  

            HVI vezetője 

 

 


