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Tárgv: Nemzetiségi szavazóhelyiség

_

kialakítása

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva, Patvarc községben a szavazókörök számát, sorszámát és területi
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint állapitom meg.
BALASSAGYARMAT

VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETÓJÉNEK
7/2014.(VII.08.) HVI
határozata

A nemzetiségi
önkormányzati
választáson
szavazó
választópolgárok
választójogának
gyakorlására
a Községházán
(2668 Patvarc, Gyarmati u. 48. szám) kialakított "nemzetiségi
szavazóhelyiséget" jelölöm ki.
Határozatomat a Községháza
napra közzéteszem.

hirdetőtábláján,

Patvarc község honlapján - www.patvarc.hu
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Határozatom ellen a kűzzététel időtartama alatt, legkésőbb 2014. július hó 23. napján 16,00 óráig, a
Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám) címzett
illetékmentes fellebbezéssellehet
élni. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő.
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogyahatározatom
ellen benyújtott fellebbezést a Nógrád Megyei
Területi Választási Iroda Vezetője (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36. szám) a felterjesztést követő 3
napon belül bírálja el, a szavazókörök beosztását módosíthatja, vagy a fellebbezést elutasíthatja.
A Területi Választási Iroda Vezetőjének döntése ellen továbbijogorvoslatnak
helye nincs.
INDOKOLÁS
A Ve. 77. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a szavazókörök számát, sorszámát és területi
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja
meg úgy, hogy egy szavazóköre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.
A Ve. 80. §-ában foglaltak alapján a helyi választási iroda vezetője határozatát a helyben szokásos
módon - honlapon, községháza hirdetőtábláján - 15 napra közzéteszi, megjelölve a központi
névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát.
A 312. § (1) bekezdése szerint valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál. A 323. §
(1) bekezdése értelmében, ha a településen tartanak települési nemzetiségi önkormányzati választást,
a különböző nemzetiségek
számára - a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati
választásra is - közös nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál. A (2) bekezdés alapján a nemzetiségi
szavazóhelyiséget
úgy kell kialakítani, hogyafogyatékossággal
élő választópolgárok
számára
akadálymentes legyen.
Határozatom ellen
lehet fellebbezésseI
figyelembe.

a közzététel időtartama alatt, legkésőbb 2014. július hó 23. napján 16,00 óráig
élni. A fellebbezési határidő számításánál a Ve. 10. § rendelkezéseit vettem

Az iIIetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál fogva
illetékmentes a választással, valamint a népszavazással
kapcsolatos törvényekből eredő jogOk
érvényesítéséveI, kötelezettségek teljesítéséveI kapcsolatos eljárás.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. A nemzetiségi szavazókör
kialakítására a Ve. 323. § (2) bekezdésének figyelembe vételéveI került sor.
Határozatomat
Jogorvoslatot

a Ve. 10., 77-80., a 312- és 323. §-ai alapján hoztam meg.

a Ve. 234. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Ba/assagyarmat, 2014. július 08.
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