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H A T Á R O Z A T 

 

Tiszanána község Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

tv. (továbbiakban: Ve. ) 77. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva Tiszanána településen a 

szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a 

következőkben határozom meg.  

 

Szavazókörök szám: 2 

 

A szavazókörök sorszámát, címét, területi beosztását jelen határozat melléklete tartalmazza.  

 

A Ve. 78. § - a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára szavazásra 

a 001 számú szavazókört (3385 Tiszanána, Fő út 90.  Napközi otthon ) jelölöm ki.  

 

Jelen határozatot annak mellékletével együtt 15 napra közzé teszem.  

 

A határozatom ellen a döntés közzétételének időtartama alatt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez 

nyújtható be fellebbezés, aki a Heves Megyei Területi Választási Iroda vezetőjéhez (3300 Eger, 

Kossuth Lajos út 9.) terjeszti fel. A Területi Választási Iroda vezetője a fellebbezést 3 napon belül 

bírálja el. A Területi Választási Iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

A fellebbezés benyújtása illetékmentes. 

 

I N D O K O L ÁS 

 

 A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője határozattal állapítja meg a 

szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét úgy, hogy 

egy szavazókörre mintegy 600, legfeljebb 1500 a központi névjegyzékben szereplő választópolgár 

jusson. A szavazókörök kialakításánál figyelembe vettem a lakosságszám arányosságát, illetve a 

meglévő aránytalanságok – lehetőség szerinti - csökkentését. Mindemellett fokozott figyelmet 

fordítottam a szavazókörök földrajzi elhelyezkedésére.  

 

A Ve. 78. § - a alapján a Helyi Választási Iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési 

szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak. A Ve. 79. § (1) bekezdése alapján a 

szavazókörök kialakítását érintő változásokat a Helyi Választási Iroda vezetője folyamatosan 

figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.  

 

Határozatomat a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. tv. 77-79. §- ban foglalt jogszabályi 

rendelkezéseire figyelemmel hoztam meg.. 

 

A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 234. § - a és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII tv. 33.§ (2) 

bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Tiszanána, 2019. február 7. 

 

         Dr. Joó István 

                     HVI vezető 
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