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Lajosmizse Város Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében és 78. §-ában biztosított jogkörömben eljárva 
Felsőlajos település szavazókörének számát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiség címét, 
valamint a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazókörének kijelölését a 
következők szerint állapítom meg: 
 
A szavazókörök száma: 1. 
 
A település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok is ebben a szavazókörben szavaznak.  

 
 



Elrendelem a határozat Felsőlajos Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.felsolajos.hu), 
valamint a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi Kirendeltségén található 
hirdetőtáblán 15 nap időtartamra történő közzétételét. 
 

Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt (2013. július 25.-augusztus 8.) 
nyújtható be fellebbezés a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.). A 
fellebbezés illetékmentes.  

A fellebbezést a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Iroda vezetője (6000-Kecskemét, Deák F. 
tér 3.) bírálja el, három napon belül.  

 
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. A 

határidőt naptári napokban kell számítani.  
 

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 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. 77. § (2) bek. értelmében a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az 
országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait. 

 
A település szavazóköreinek száma 1, amelyben a települési szintű lakóhellyel rendelkező 

választópolgárok is szavaznak.  A szavazókörben a lakosság száma megfelel a Ve. 77. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak 1. TEVK: 757.)  

A választókerület a Ve. 165. (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel úgy került kialakításra, hogy a 
választópolgárok számára jól megközelíthető legyen, figyelemmel a Ve. 2. §. (1) bekezdés d) 
pontjában foglalt választási eljárási alapelvre, mely szerint a választási eljárás szabályainak 
alkalmazása során érvényre kell juttatni a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának 
elősegítését. Fenti jogszabályhelynek, valamint a Ve. 166. §-ban foglaltaknak megfelelően a 
választókerületben a szavazóhelyiség akadálymentesített. 

 
A Ve. 351. § (1)  bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell 

kialakítani.  
A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló 

határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78. §-a alapján a 
települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazásra kijelölt szavazókört is. 

 
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 a Ve. 10.§ (1)-(3) bekezdése vonatkozik. 
 
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 

bekezdésének 1. pontja biztosítja. 
 
Lajosmizse, 2013. július 25. 
  
 dr. Balogh László sk. 
 a Helyi Választási Iroda  
 vezetője 
Közzétételi záradék: 
A határozat a mai napon közzétételre került. 
Lajosmizse, 2013. július 25. 
 
dr. Balogh László sk. 
HVI vezető 


