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HATAROZAT

A Zánkat Közös Önkormányzati lFrivatal Jegyzője, mint a Helyi Választási lroda vezetője a
válasáási eljárásról szőlő2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 77. $ (1) bekezdésében
meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva Zánka község nemzetiségi szavazőkörének
számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazőhelyiség címét a következők
szerint állapítom meg:

A szav azőkör akadálymentesített.

Elrendelem a határozat 15 napra történő kozzétételét Zártka község Önkormányzatának
hivatalos oldalán (wwrv.zanka.hu) és a Zfulkai Kozös onkormrínyzati Hivatal és
Kirendeltsé gei hird ető tabláj án.

A hatÍrozat ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújthatÓ be fellebbezés a
Zárkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (8251 Zánka, Fő u. 29.). A fellebbezés
i1letékmentes.
A fellebbezést a Veszprémi Területi Válasáási Iroda vezetője (8200 Veszprém, Megyehaz tér
1.) bírálja el három napon belül. A fellebbezésre megállapított határozat jogvesztő, az a
határidő utolsó napján 16.00 órakorjár le. A határidőtnaptári napokban kellszámítani.

INDoKoLÁS

A Ve. 77.$ (1) bekezdése értelmében a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását,
valamint a szavazőhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozal{a| állapíÍja
meg.

A Ve. 309.$ (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános
választásáÍ a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik
napon' a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általrínos választásának napjára
tuziki"
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A Ve. 312.$ (l) bekezdése alapján valamennyi nemzetiség számára közös szavazőkör szolgál'
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint egy nemzetiség válasrtőpo|gárait egy szavazókörbe
kell sorolni"

A Ve. 323.$ (1)-(2) bekezdése szerint, ha a településen tartanak települési nemzetiségi
önkormányzati vá|asztást, a különböző nemzetiségek számára _ a területi és az országos
nemzetiségi önkormányzaÍi választásra is * közös nemzetiségi szavazőhelyiség szolgál.
(2) 

^ 
nemzetiségi szavazőhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő

válasáópolgárok számár a akadálymentes legyen.

Mindezeket figyelembe véve a településen egy nemzetiségi szavazihelyiséget alakítottam ki,
melynek sorszámát, területi beosáását, valamint címét a rendelkező részben foglaltak szerint
határozÍam meg. IVlegállapítom' hogy a jogszabálynak megfelelően a szavazóhelyiség
akadálymentesített, megfelelő méretű, biztosítja a szavazatszétmláIő bizottság zavartalan
működését, ennek megfelelően a szavazás lebonyolítására alkalmas.

A Ve" 1. melléklet i) pontja szerint megállapítom, hogy _ a legutóbbi népszámlálásnak a
nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nffitott adatszol gáltatás nernzetiségenként
összesített adaÍai szerint _ a településen a német nemzetiségheztartozó személyek száma eléri
a harminc főt.

Dönté semet a hivatkozott j o gszabályhelyek alapj án hoáam.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. $ (1)
fellebbezést a Ve. 234. s (2) bekezdése alapján a tertileti választási
három napon belül.
A jogvesáő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10.

bekezdése biztosítja' a
iroda vezetője bírálja el

s (1) - (3) bekezdése
rendelkezik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990" évi XCIII. törvény 33" $ (2)
bekezdésének 1 " pontja biztosítja.
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