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HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 312.~ (i)
bekezdésében foglaltak szerint, a helyi választási iroda vezetőjeként eljárva
Tiszaszőlős községben a nemzetiségi szavazókör kialakítása tárgyában az
alábbiakat rendelem el.

Nemzetiségi szavazókör sorszáma: 003.
Nemzetiségi szavazókör címe: 5244 Tiszaszőlős, Fő Út 21.

(Községháza)

A kialakított nemzetiségi szavazókör akadálymentes.

Elrendelem határozatom 2014. július 7. napjától i~ napra történő oközzétételét a
Tiszaszőlősi Közös Onkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodájában található
hirdetőtáblán, valamint Tiszaszőlős Községi Onkormányzat hivatalos honlapján (www.
tiszaszolos.hu).

E határozat ellen közzétételének időtartama alatt: nyújtható be fellebbezés a helyi
választási iroda vezetőjéhez. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben lehet benyújtani. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. toy (továbbiakban: Ve. ) 224. ~ (1)-(4) bekezdésben
foglaltakat, valamint Új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS

A 2011. évben megtartott: Országos népszámláláson magukat az adott nemzetiséghez
tarl:ozónak valló személyek számára külön nemzetiségi szavazókört: kell kialakítani. A
nemzetiségi szavazókör területe megegyezik a település területével, ha csak egy
nemzetiségi szavazókör van, ilyenkor minden nemzetiség valamennyi választópolgára
ebbe a szavazókörbe kerül besorolásra és e szavazókör szavazóhelyiségében szavazhat.

A Ve. 77. ~ (i) bekezdése alapján a szavazókör számát, sorszámát és területi beosztását,
valamint a szavazóhelyiség címét a helyi választási iroda vezetője határozatt:al állapítja
meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.



A népszámlálás adatai szerint Tiszaszőlős községben a nemzetiségi választópolgárok
száma a következő:

a) roma nemzetiség: 71 fő
b) görög nemzetiség: 58 fő

A Ve. 312. ~ (i) bekezdése alapján valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör
szolgál.

A nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialak~tani, hogy a fogyatékossággal élő
választópolgárok számára akadálymentes legyen (Ve. 323. ~ (2) bek.).

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223-225. ~-ain, valamint a 234. ~ (i) bek.
alapul.

Tiszaszőlős, 2014. július 4.
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