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6/2019.(11.15.) HVI Vezetői Határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) 
bekezdése alapján Ládbesenyő község szavazóköreinek számát, sorszámát, területi 
beosztását és a szavazóhelyiség címét felülvizsgálva, a határozat mellékletét képező 
körzetleíró lista adataira figyelemmel az alábbiak szerint állapítom meg:
A szavazókor száma : 1 (egy)
A szavazókor sorszáma: 001.
A szavazókor címe, szavazópolgárok száma:
001 Ládbesenyő, Kossuth L. u. 64. (Községi Önkormányzat) -  akadálymentes. 219 
szavazópolgár.

Elrendelem a határozat Ládbesenyő Község Önkormányzata hivatalos honlapján 
(www.ladbesenvo.hu) valamint a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői 
Kirendeltség hirdetőtábláján 15 napra történő kifüggesztését.

A határozat ellen a közzététel időtartama alatt illetékmentes fellebbezés nyújtható be a Helyi 
Választási Iroda Vezetőjénél (3751 Szendrőlád, Fő út 63., szendrolad@,gmail.com) . A 
fellebbezést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez kell 
címezni (3525 Miskolc, Városház tér 1. sz.) A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, 
az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számolni.

Indokolás

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 
szavazókor.
A Ve. 79. § (1) bekezdése értelmében a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi 
választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén módosítja a 
szavazóköri beosztást.
A Ve. 77. § (2) bekezdés alapján a szavazókörök területe nem lépheti át sem a települési, sem 
az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.
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A Ve. 80. § -a alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és 
felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon 15 napra közzéteszi, 
megjelölve a központi névjegyzéken szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát.

A fentieknek megfelelően a szavazókor felülvizsgálata a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően megtörtént, amelyet jelen határozat melléklete tartalmaz.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 234. §-án alapul. A jogvesztő határidő számítására, 
lejáratára a Ve. 10. § (l)-(3) bekezdése vonatkozik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 
bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Szendrőlád, 2019. február 15.
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Lapszám: 1

Szavazókor:
Megye/főváros:
Település/kerület:

001.szavazókor

Közterület

KÖRZETLEÍRÓ LISTA

Országgyűlési választás, EP választás, országos népszavazás
Borsod-Abaúj-Zemplén
Ládbesenyő

Jellege Kapu tartomány-tói Kapu tartomány-ig Intervallum típusa Létszám

Teljes település 219

219

Településre bejelentkezettek: 0

Létszám összesen: 219


