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HATÁRoZAT

A Zánkai Közös Önkormanyzati Hivatal Jegyzője. mint a Helyi Választási Iroda vezetője a

választási e1járásról szőlő 2OI3. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 77. $ (1) bekezdésében

meghatározótt feladat- és hatáskörömben eljárva Szentjakabfa kiizség nemzetiségi

szavazőkörének számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazőhelyiség cimeÍ a

következők szerint állapítom meg:

A szav azőkör akadálymentesített.

Elrendelem ahatározat 15 napra történő kózzétételét Szentjakabfa község Önkormányzatának

hivatalos olda1án (www.szentjakabfa.hu) és a Zénkai Közös Önkormányzatt Htvatal és

Kirendelts é gei hird ető tábláj án.

A határozat ellen a határozat kozzétételének időtartama alatt nyűjtható be fellebbezés a

ia*ii Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (8251 Zénka, Fő u. 29.). A fellebbezés

illetékmentes.
A fellebbe zést aVeszprémi Területi Választási lroda vezetője (8200 Veszprém, Megyeház tér

1.) biráIja el három .upo' belül. A fellebbezésre megállapított hatátozat jogvesztő, az a

határidő utolsó napján io.oo órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

INDoKoLÁs

A Ve. 77.$ (t) bekezdése értelmében a szavazőkörök számát' sorszámát és területi beosztását'

valamint a szavazőLtelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal áIlapítja

meg.

A Ve. 309.$ (1) bekezdése alapján a nernzetiségi önkormányzati 
^képwiselők 

áltaiános

vá|asztását a Nemzeti Választási 
-Éizottság 

legkésőbb a szavazás napJa előtti hetvenötödik

napon' a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának tapjára

tiiziki.
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A Ve. 312.$ (1) bekezdése alapján valamennyi nemzetiség számára közös szavazőkör szolgál'
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint egy nemzetiség választópolgárait egy szavazókörbe
kell sorolni.

A Ve. 323.$ (1)-(2) bekezdése szerint, ha a teleptilésen tartanak települési nemzetiségi
önkormányzati választást, a különböző nemzetiségek szátmára - a területi és az országos
nemzetiségi önkormányzati váIasztásra is _ közös nemzetiségi szavazőhelyiség szoIgáL.
(2) A nemzetiségi szavazőhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal é1ő

vál asztópol gárok számfu a akadálymentes legyen.

Mindezeket figyelembe véve a településen egy nemzetiségi szavazőhelyiséget alakítottam ki,
mel1nrek sorszámát, területi beosztását, valamint címét a rendelkező részben foglaltak szerint
I'ntároztam meg. Megállapítom, hogy a jogszabálynak megfelelően a szavazőhelyiség
akadálymentesített, megfelelő méretű, biztosítja a szavazatszámlálő bizottság zavartalan
működését, ennek megfelelően a szavazás lebonyolítására alkalmas"

A Ve. 1. melléklet i) pontja szerint megállapítom, hogy _ a legutóbbi népszámlálásnak a
nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként
összesített adatai szerint _ a településen a nernet nemzetiséglteztartozó személyek száma eléri
a harminc fot.

D öntésemet a hivatkozott j o gszabályhel yek alapjén hoztam.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségót a Ve. 234" $ (1) bekezdése biztosítja, a
fellebbezést a Ve. 234. s (2) bekezdése alapján a tertileti választási iroda vezetője bírálja el
három napon belül.
A jogvesztő határidő számítására, Lejártira vonatkozóan a Ve. 10. $ (1) - (3) bekezdése
rendelkezik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló i990. évi XCIII. törvény 33. $ (2)
bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Zánka,2014.július 2.

Lukács AgneS
Jegyzo

HVI vezetője


