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Határozat 
 
 
Elek Város Helyi Választás Iroda vezetőjeként a választási Eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
Törvény (továbbiakban Ve.) 77. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben 
eljárva Elek városban valamennyi nemzetiség számára a következő szavazókört jelölöm 
ki, a szavazókör illetékességi területe Elek város közigazgatási területe, a szavazókör 
címe: 
 Dr. Mester György Általános Iskola 5742 Elek, Lökösházi út 14. 
Elrendelem a határozat Elek város hivatalos honlapján (www.elek.hu), valamint az Eleki 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történő közzétételét. 
Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Elek 
Város Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (5742 Elek, Gyulai út 2.) A fellebbezés 
illetékmentes. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 
16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani. 
A fellebbezés a Békés Megyei Területi Választási Iroda vezetője ( 5600 Békéscsaba, Árpád 
sor 18.) bírálja el három napon belül. 
 

Indokolás 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (a 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 tekintetében eléri a 25 főt a 2011. évi 
népszámláláson magukat az adott nemzetiséghez tartozni valló személyek száma. Elek, 
városban mind a román, mind a német, mind a szlovák, mind a roma 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 tenni. 
A Ve. 312. § kimondja, hogy valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál. 
AVe 323. § (1)-(2) bekezdése kimondja, hogy a különböző nemzetiségek számára közös 
nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál, amelynek akadálymentesnek kell lennie. 
Ezen jogszabályi hivatkozások alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
Határozatom ellen a fellebbezési lehetőséget 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. 
 
Elek, 2014. június 26. 
        Dr. Kerekes Éva 
        Helyi Választási Iroda vezetője 
 


