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H A T Á R O Z A T A 
 

Bakonycsernye Község Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve) 77.§ (1) bekezdésébe által megállapított feladat- és 
hatáskörömben eljárva, Bakonycsernye községben a nemzetiségi szavazókör számát, 
sorszámát és területi beosztását, a szavazókör címét a következők szerint állapítom meg: 
 
Nemzetiségi szavazókör száma: 1. 
Sorszáma: 800. számú szavazókör 
Nemzetiségi szavazókör területe: Bakonycsernye község 
Nemzetiségi szavazókör címe: Művelődési Ház 

    8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 
 

Elrendelem a határozat Bakonycsernye község honlapján (www.bakonycsernye.hu), valamint 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történő 
közzétételét. 
 
Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a 
határozat a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.) A 
fellebbezést a Fejér Megyei Területi Választási Iroda Vezetője (8000 Székesfehérvár, Szent 
István tér 9. ) bírálja el. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó 
napján 16 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani. 
 

I N D O K L Á S 
 

A Ve. 312. § (1) bekezdése szerint valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgált 
(kivéve, ha a helyi választási iroda vezetője a Nemzeti Választási Iroda elnökénél 
kezdeményezi több szavazókör kialakításának engedélyezését. 
A Ve. 323. §-a alapján a különböző nemzetiségek számára közös nemzetiségi szavazóhelyiség 
szolgál, amelyet úgy kell kialakítani, hogy az akadálymentes legyen. Erre tekintettel jelen 
határozattal kialakításra került a nemzetiségi szavazókör. 
 
A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról szóló 
határozatát a helyben szokásos módon 15 napra közzéteszi, megjelölve a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve 78. §-a 
alapján kijelölt szavazókört is. 
 
Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve 234. § (1) bekezdése biztosítja, a 
fellebbezést elbírálására a Ve 234. § (2) bekezdése irányadó. 
 
A fellebbezés illetékmentessége az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 
bekezdés 1. pontján alapul. 
 



Bakonycsernye, 2014. június 30. 
 
        Fidrich Tamásné 
        HVI vezető 


