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A Felcsúti Helyi Választási Iroda Vezetője Vértesacsa községben a nemzetiségi szavazókör 
kialakítása tárgyában az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T  
hozta. 
 
A nemzetiségi szavazókör sorszáma:     800 
A nemzetiségi szavazókör címe:     8089 Vértesacsa, Vörösmarty M. u. 2. 
        (Polg. Hiv.) 
 
Elrendelem a határozat Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos honlapján 
(felcsutihivatal.hu – valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján tizenöt 
napra – 2014. július 16. 16:00 óráig – történő közzétételét. 

E határozat ellen közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebezés a helyi választási iroda 
vezetőjéhez. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet 
benyújtani. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 
(továbbiakban: Ve.) 224.§ (1) – (4) bekezdésében foglaltakat, valamint új tények és bizonyítékok 
is felhozhatók. 
 

I N D O K O L Á S  
 

A 2011. évi népszámláláson magukat az adott nemzetiséghez tartozónak valló személyek számára 
külön nemzetiségi szavazókört kell kialakítani. A nemzetiségi szavazókör illetékességi területe 
megegyezik a település területével, ha csak egy nemzetiségi szavazókör van, ilyenkor minden 
nemzetiség valamennyi választópolgára ebbe a szavazókörbe kerül besorolásra és e szavazókör 
szavazóhelyiségében szavazhat. 

A Ve. 77.§ (1) bekezdése alapján a szavazókör számát, sorszámát és területi beosztását, valamint 
a szavazóhelyiség címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy 
egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő 
választópolgár jusson. 

A népszámlálás adatai szerint Vértesacsa községben a nemzetiségi választópolgárok száma: 

német: 78 fő 
 

A Ve. 312. § (1) bekezdése szerint valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál. 
 

A nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő 
választópolgárok számára akadálymentes legyen (Ve. 323.§ (2) bek.). 
 

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 223-225.§-ain, valamint a 234.§ (1) bek. alapul. 
 
Felcsút, 2014. június 30. 

Dr. Sisa András 
a Helyi Választási Iroda Vezetője 


