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Ügyszám: IM/1012-5/2021.
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Tárgy: Szavazókörök felülvizsgálata
Bükkszenterzsébet településen

HATÁROZAT
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 79. § (1)
bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva Bükkszenterzsébet
településen a kialakított szavazóköröket felülvizsgáltam, melyek területi beosztása nem
vált szükségessé, így a Bükkszenterzsébet településen kialakított szavazóhelyiségek
címe a korábbi határozatomnak megfelelően az alábbiak szerint alakul:


Bükkszenterzsébet 001. szavazókör

Bükkszenterzsébet, Szabadság út 133.
Kultúrház

A szavazókörhöz tartozik a teljes település.
A szavazókörre jutó központi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 814 fő.
A szavazókör akadálymentesített.
Elrendelem ezen határozat 15 napra történő közzétételét az Istenmezejei Közös
Önkormányzati Hivatal Bükkszenterzsébeti Kirendeltségének hirdetőtábláján és Istenmezeje
Község Önkormányzata honlapján (https://www.bukkszenterzsebet.hu). A közzététel kezdő
napja: 2021. október 26.
Ezen határozat ellen a közzététel időtartama alatt a Heves Megyei Területi Választási Iroda
Vezetőjéhez (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) címzett, de az Istenmezejei Helyi Választási
Iroda Vezetőjéhez benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
INDOKOLÁS
A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását,
valamit a szavazóhelységek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg
úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár jusson. Ennek alapján a szavazókörök területi
beosztását felülvizsgáltam, és megállapítottam, hogy annak módosítása nem szükséges.
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. §- alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról szóló
határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi
névjegyzéken szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78. § alapján
kijelölt szavazókört is.
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Bükkszenterzsébet település szavazóköreinek számát, sorszámát, és területi beosztását
felülvizsgálva a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapszik.
A fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezést a Ve. 234. §
(2) bekezdése alapján három napon belül a területi választási iroda vezetője bírálja el.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2)
bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Istenmezeje, 2021. október 26.

Érsek Henrietta
Helyi Választási Iroda Vezetője
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