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H A T Á R O Z A T 

 
Csepreg Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és 
hatáskörömben eljárva Csepreg városában valamennyi nemzetiség számára a 
következő szavazókört jelölöm ki, a szavazókör illetékességi területe Csepreg 
város közigazgatási területe, a szavazókör címe: 
 

�  Petőfi Sándor Művelődési-Sportház és Könyvtár, 9735. Csepreg, Széchenyi tér 31. 
 
Elrendelem a határozat Csepreg város hivatalos honlapján (www.csepreg.hu), valamint a 
Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történő közzétételét. 
 
Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés 
Csepreg Város Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (9735. Csepreg, Széchenyi tér 27.). A 
fellebbezés illetékmentes. A fellebbezésre megállapított határozat jogvesztő, az a határidő 
utolsó napján 16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani. 
 
A fellebbezést a Vas Megyei Területi Választási Iroda vezetője (9700. Szombathely, 
Berzsenyi D. tér 1.) bírálja el három napon belül.  
 
 

I N D O K O L Á S 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) 
bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a 
szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy 
szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő 
választópolgár jusson. Külön nemzetiségi szavazókört kell kialakítani minden olyan 
településen, ahol legalább egy nemzetiség tekintetétben eléri a 25 főt a 2011. évi 
népszámláláson magukat az adott nemzetiséghez tartozni valló személyek száma. Csepreg 
városában mind a roma (61 fő), mind a horvát (60 fő) nemzetiséghez tartozónak valló 
személyek száma meghaladja a 25 főt. 
A szavazóhelyiség akadálymentes. 
A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról 
szóló határozatát a helyben szokásos módon 15 napra közzé kell tennie.  
A Ve. 312.§ kimondja, hogy valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál. 
A Ve. 323.§ (1)(2) bekezdése kimondja a különböző nemzetiségek számára közös 
nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál, amelynek akadálymentesnek kell lennie. 
Ezen jogszabályi hivatkozások alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
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Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a 
fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el 
három napon belül.  
 
A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1) – (3) bekezdése 
vonatkozik. 
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 
bekezdésének 1. pontja biztosítja. 
 
Csepreg, 2014. június 23. 
 
 Módosné dr. Farkas Rita sk. 
 jegyző 
 Helyi Választási Iroda Vezetője 
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