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H A T Á R O Z A T 
 
Vaja Város Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1) 

bekezdésének, és a 79. § előírásai alapján 
 

V A J A  
 
településen az egyéni választókerületek és azok szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását a következők 
szerint módosítom: 
 

1. A 003. számú szavazókör szavazóhelyiségének címe a következőre módosul: 
Tavirózsa Óvoda és Konyha, 4562 Vaja, Damjanich u. 50-52. 
 

Határozatomat 15 napra közzéteszem az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.vaja.hu internetes honlapon. A 
közzététel kezdő időpontját (nap, óra) igazolható módon az alaphatározatra rá kell vezetni, illetőleg visszaigazolás esetén 
az alaphatározat elválaszthatatlan részeként kell kezelni. 
 

Határozom ellen a közzététel időtartama alatt Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (4562 Vaja, Damjanich u. 71.) lehet 
illetékmentes fellebbezéssel élni. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés 
bizonyítékait, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai 
értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg 
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. 
 

I N D O K O L Á S: 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése értelmében 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. 79. §-a szerint a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan 
figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást. A választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem 
lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és - ha az érintett 
ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma - helyrajzi számot megváltoztatni. 
 
A Ve. 80. §-a előírja, hogy a 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, továbbá a 78. § alapján kijelölt szavazókört is. 
 
A Ve. 234. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló 
határozata ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez. A helyi 
választási iroda vezetője a fellebbezést a területi választási iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt három napon belül 
elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja. A területi választási iroda vezetőjének 

határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

A felsorolt jogszabályi előírásokat és gyakorlati megoldásokat is alapul véve a módosítások megfelelnek a jogszabályi 
követelményeknek és a gyakorlati szempontoknak. 
 
Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1) bekezdésén, a 79. §-án, a 80. §-án, a 
fellebbezés benyújtásának lehetősége ugyanezen törvény 234. §-án alapszik. Az illetékmentességet az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján állapítottam meg. 
 
 
Vaja, 2019. február 5. 
 
 

Tisza Erika 

HVI vezető 

 


