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HATÁROZATA

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a Helyi Választási Iroda Vezetője
Ecsegfalva településen kialakított szavazókörök számát, sorszámát, a szavazóhelyiség címét,
jeHegét az alábbiak szerint határozza meg:

1) Ecsegfalva településen kialakított szavazókörök száma: 1,
2) Ecsegfalva településen kialakított szavazókörök sorszáma: 001,
3) területi beosztása: Ecsegfalva település teljes közterülete,
4) a szavazóhelyiség címe: 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. (Ecsegfalva Község

Önkormányzatának hivatali épülte),
5) a szavazókörhöz tartozó központi névjegyzékben szereplő választópolgárok

száma:1052 fő
6) a szavazókör jellege: kijelölt, azaz települési szintű lakóhellyel rendelkező

választópolgárok is szavazhatnak.
7) a szavazókör akadálymentesített.

A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. február 20-tó! elrendeli a határozatnak Ecsegfalva Község
Onkormányzatának hivatalos honlapján (www.ecsegfalva.hu), valamint a Dévaványai Közös
Onkormányzati Hivatal Ecsegfalvi Kirendeltség hirdetőtábláján történő 15 napos közzétételét.

A határozat ellen a közzétételtől - azaz 2019. február 20-tó! - számított 15 napon belül lehet
illetékmenetes fellebbezést benyújtani a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (5510 Dévaványa,
Hősök tere 1., 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67., e-mail: jegyzo®devavanya.hu, Fax: 06- 66/484-100, 06-
66/48’7-100).
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet előterjeszteni,
úgy, hogy a közzététel lejártának utolsó napján, azaz 2019. március 6-án 16 óráig megérkezzen a
Helyi Választási Irodához.
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A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a
lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi
azonosítóját, illetve ha a külfóldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár
nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és
számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kérelemben meg kell jelölni, hogy a megtámadott döntés milyen jogszabáysértő rendelkezést
tartalmaz.
A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi választási iroda vezetőjéhez terjeszti fel,
aki azt három napon belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést
elutasítja. A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye
nincs.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. ~ (1) bekezdése
az értelmében:

„A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a
helyi választási iroda vezet~7e 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 Nemzeti Választási Iroda által kiközölt adatok szerint Ecsegfalva településen a 2019. január 1-i
állapot szerint a választópolgárok létszáma 1052 fZ5 volt, akiknek a megoszlása a korábban
kialakított két szavazókör esetében az alábbiak szerint alakult:

- 001 szavazókörbe (Ecsegfalva, Fő u. 67.) tartozó választópolgárok száma: 503 fő,
- 002 szavazókörbe (Ecsegfalva, Arpád u. 14..) tartozó választópolgárok száma: 549 fő volt.

A Ve. 88. (4) bekezdése előírja a fogyatékkal élő emberek segítése érdekében az akálymentes
szavazóhelyiség biztosítását. A Ve. 166. ~ pedig meghatározza, hogy „minden településen minden
választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell.” Az összevonás előtt
kialakított két szavazókör esetében is a 001. sorszámú szavazókör volt kijelölve akadálymentes
szavazóhelyiségként,így a jogszabályi előírás a jövőben is maradéktalanul érvényesül.

A Ve. 79. ~ (1)-(2) bekezdése a szavazóköörök felülvizsgálatával kapcsolatosan az alábbiak szerint
rendelekzik:

„ (]) A szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezek~7e
folyamatosan J~gyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.
(2) A választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni,
szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének,
közterület nevének ésjellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a
címnyilvántartásban álvezetni.”

Tekintettel a fentebb idézett jogszabályi rendelkezésekre és az egyes szavazókörre eső
választópolgárok számára egyértelmű, hogy a törvényi előírásban szereplő létszámfeltételeknek a
két szavazókör egyenként sem felel meg, ezért szükséges azok összevonása és a 001 sorszámú
Ecsegfalva, Fő u. 67. szám alatti szavazókör jövőbeni kijelölése.
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A döntés meghozatalkor betartásra került a Ve. 77.~ (2) bekezdésének előírása, - vagyis „a
szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi
önkormányzati választások választókerületi határait. “, - illetőleg a már fentebb beiddézett Ve. 79. ~
(2) bekezdésének normaszövege is.

A döntés közzétételét a Ve. 80. ~-a az alábbiak szerint szabályozza: „A helyi választási iroda
vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos
módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok
szavazókörönkénti számát, továbbá a 78. ~ szerint kijelölt szavazókört is.”

A döntéssel szemben biztosított jogorvoslatról a Ve. 234. ~ -a az aláábiak szerint rendelekezik:
„ (1) A helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról ésfelülvizsgálatáról szóló
határozata ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható befellebbezés a helyi választási iroda
vezetőjéhez.
(2) A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi választási iroda vezetőjéhez terjeszti
fel, aki azt három napon belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést
elutasítja.
(3) A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.”

A fellebbezési kérelem tartalmi elemeit a Ve. 224. * (3) bekezdése határozza meg:
„(3) Afellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelem 223. ~‘ (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér -

postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a küUöldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.”

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének illetékességét és hatáskörét a Ve. 66.~ (3) bekezdése,
valamint a 77.*-a tartalmazza.
A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Ve. 74. ~-án alapul.
A jogorvoslati lehetőséget és annak tartalmi elemeit a Ve. 234 ~-a, 224.~ (3) bekezdése
tartartalmazza. A fellebbezés benyújtásának módját a Ve. 223~ (1), (3) a) pontja szabályozza.
A határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. ~-a vonatkozik.
A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi CXCIII. törvény 33.~ (2) bekezdés 1. pontja alapján
illetékmenetes.

A határozat közzétételének módja: a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ecsegfalvi
Kirendeltségének hirdetőtábláján történő közzététel, az önkormányzat honlapján
(www. ecsegfalva.hu) való nyilvánosságra hozatal.

Dévaványa, 2019. február 20.
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