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HATÁROZAT
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – figyelemmel a 351. § (1) bekezdésére - Gétye
község vonatkozásában az Országgyűlési képviselők választása miatt a szavazókörök számát,
a felülvizsgálatot követően, a következőképpen állapítom meg.
001. szavazókör cím: Községháza, Gétye, Kossuth utca 4. OEVK: 02.
A teljes település a 001. körzethez van besorolva.
Elrendelem a határozat közzétételét 30 napra Gétye község hivatalos honlapján –
www.getye.hu – valamint Gétye Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján.
A helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról
szóló határozata ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a helyi
választási iroda vezetőjéhez.
A fellebbezést a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
szám alatt kell benyújtani, de a Zala Megyei Területi Választási Iroda Vezetője részére (Dr.
Mester László főjegyző, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.) kell címezni.
A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi választási iroda vezetőjéhez
terjeszti fel, aki azt három napon belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy
a fellebbezést elutasítja.
A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 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
1200 választópolgár jusson, de a településen legyen legalább egy szavazókör.
A Ve. 351. § (1) bekezdése alapján első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani a
szavazóköröket.

Gétye községben a választópolgárok száma a településszintre bejelentkezettekkel együtt
összesen 78 fő.
Ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A határozat közzétételének módja, a településen lévő hirdetőtáblákon történő kihelyezés,
valamint a község hivatalos honlapján való megjelenés.
A határozat közzétételének napja: 2013. július 31.
Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény rendelkezésein alapul.
A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 234. § (1) (2) (3) bekezdése biztosítja.
Zalaapáti, 2013. július 26.
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