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241-8/2014.             Tárgy: Tiszakóród településen nemzetiségi 

                szavazókör kialakítása 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

Tiszakóród településen a nemzetiség szavazókörének számát, sorszámát és területi beosztását, 

valamint a szavazóhelyiség címét az alábbiak szerint állapítom meg: 

 

- A szavazókör száma: 1. 

- A szavazókör sorszáma: Tiszakóród 800. 

- A szavazókör területi beosztása: Tiszakóród település teljes közigazgatási területe: 

- = Dózsa utca, 

- = Kossuth utca, 

- = Petőfi utca, 

- = Rákóczi utca, 

- = Szabadság utca, 

- = Újkóródtanya. 

 

- A szavazóhelyiség címe: 4946 Tiszakóród, Kossuth u. 42-46. (általános iskola). 

 

Elrendelem a határozat és melléklete Tiszakóród község Önkormányzata hirdetőtábláján és 

Tiszakóród község Önkormányzata honlapján (www.magyartelepulesek/tiszakorod.hu)  való 

közzétételét 15 napra. 

 

Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címzett, de 

hivatalomhoz (4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni.  A 

fellebbezés benyújtása illetékmentes. 

 

INDOKOLÁS 

 

 

A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI.törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) 

bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti 

Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.törvény 242. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a 

településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az 
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adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás 

nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri. 

 

Tiszakóród településen a 2011.évi népszámlálás során a roma nemzetiséghez tartozó 

személyek száma elérte a 25 főt: összesen 27 fő. 

 

A Ve. 312. §-a szerint: 

„312. § (1) Valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál. 

(2) A helyi választási iroda vezetőjének kezdeményezésére a Nemzeti Választási Iroda elnöke 

– a népszámlálási adatokra tekintettel – engedélyezheti, hogy a helyi választási iroda vezetője 

a településen több szavazókör alakítson ki. 

(3) Egy nemzetiség választópolgárait egy szavazókörbe kell sorolni. Ha a nemzetiség 

választópolgárainak száma a településen meghaladja a százat, e választópolgárok különböző 

szavazókörökbe is sorolhatók, de egy szavazókörre legalább a nemzetiség harminc 

választópolgárának kell jutnia.” 

 

A nemzetiségi szavazókör illetékességi területe megegyezik a település területével, ha csak 

egy nemzetiségi szavazókör van. 

 

A nemzetiségi szavazókörök kialakítását a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásának kitűzéséig el kell végezni, ezt követően módosításra – az általános szabályok 

szerint – nincs lehetőség.  

 

Fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

A határozatot a Ve. 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva hoztam meg. 

 

A határozat közzétételéről a Ve. 80. § alapján rendelkeztem. 

 

A jogorvoslati lehetőségről a Ve. 234. § (1) bekezdése  alapján adtam tájékoztatást. 

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990.évi XCIII.törvény 33. § (2) 

bekezdés 1.pontja biztosítja. 

 

 

Tiszakóród, 2014.június 23. 

 

 

 

        Simon Blanka 

             jegyző 

          HVI-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


