
                      

 

 

 

Ügyirat száma:  3055-4/2013.                                         Tárgy: Szavazókörök kialakítása 

Ügyintéző neve: Nagyné Szekér Renáta 

Tel.: 94/553-036 

E-mail: renata@szentgotthard.hu  

HATÁROZAT 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.§. (1) 

bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva, Szentgotthárd város 

szavazóköreinek számát, sorszámát, területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az 

alábbiakban határozom meg: 
 

001.szavazókör Szentgotthárd, Gimnázium,  Széll Kálmán tér 2. 

       választópolgárok száma: 1236 fő 
 

002.szavazókör Szentgotthárd, Zeneiskola,  Deák Ferenc utca 1. 

       választópolgárok száma: 601 fő 
 

003.szavazókör Szentgotthárd, Önkormányzati Hivatal, Refektórium, Széll Kálmán tér 11. 

        választópolgárok száma: 713 fő 
 

004.szavazókör Szentgotthárd, Általános Iskola, Arany János u. 2.   

       Település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör 

        ( akadálymentesített ) 

         választópolgárok száma: 701 fő  

         Településszintű lakosok száma 17 fő. 
 

005.szavazókör Szentgotthárd, Munkaügyi Kirendeltség,  Vajda János utca 6. 

         választópolgárok száma: 687 fő 
 

006.szavazókör Szentgotthárd, Bölcsőde, Kossuth L. utca 16. 

         választópolgárok száma: 676 fő 
 

007.szavazókör Szentgotthárd, Plébánia Közösségi ház, Felső út 34. 

         választópolgárok száma: 672 fő 
 

008.szavazókör Szentgotthárd, Klubkönyvtár, Zsidai u. 25. 

        választópolgárok száma: 393 fő 
 

009.szavazókör Szentgotthárd, Művelődési Ház, Tótfalusi út 92. 

        választópolgárok száma: 693 fő 
 

010.szavazókör Szentgotthárd, Farkasfa Klubk. Farkasfai út 9. 

       választópolgárok száma: 218 fő 
 

011.szavazókör Szentgotthárd, Máriaújfalu Klub, Máriaújfalui út 87. 

       választópolgárok száma: 325 fő 
 

012.szavazókör Szentgotthárd, Rábafüzes Óvoda, Kodály Zoltán u. 11. 

       választópolgárok száma: 296 fő 
 

013.szavazókör Szentgotthárd, Jakabháza Klubkönyvtár, Fő út 18. 

       választópolgárok száma: 65 fő 
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Azon választópolgárok, akik települési szintű lakóhellyel rendelkeznek, átjelentkezéssel szavazó 

választópolgárok, fogyatékossággal élő választópolgárok a 004. számú akadálymentesített 

szavazókörben szavazhatnak. 

 

A szavazókörök területi beosztását a határozat melléklete tartalmazza. 

 

Elrendelem a határozat és melléklete Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal honlapján 

(www.hivatal.szentgotthard.hu) és hirdetőtábláján történő közzétételét. 

 

A határozat ellen, a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a helyi 

választási iroda vezetőjéhez (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.). 

A fellebbezés illetékmentes. 

A fellebbezést a Területi Választási Iroda vezetője (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) bírálja 

el, három napon belül. 

A közzététel időtartama: 2013. július 30-tól 2013. augusztus 14-ig. 

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

 

INDOKOLÁS 

 

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

kialakítani. 

A 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. 78.§. alapján a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda 

vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező 

választópolgárok szavazhatnak. 

A Ve. 80. §. alapján 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.§. alapján kijelölt szavazókört is. 

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét 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 a Ve. 10.§. (1)-(3) bekezdései vonatkoznak. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál fogva 

illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok 

érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás. 

 

Szentgotthárd, 2013. július 30.         

 

   

 

                                                                                                Dr.Dancsecs Zsolt  

                                                                                       helyi választási iroda vezetõje 

 

 

Melléklet a szavazókör kialakításáról: Körzetleíró lista (13 lapszám) 
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