ISTENMEZEJEI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
VEZETŐJÉTŐL

Ügyszám: IM/1012-4/2021.
Ügyintéző: Érsek Henrietta

Tárgy: Szavazókörök felülvizsgálata
Istenmezeje településen

HATÁROZAT
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 79. § (1)
bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva Istenmezeje településen a
kialakított szavazóköröket felülvizsgáltam, melyek területi beosztását az alábbiak szerint
módosítom:
 A 003. szavazókörbe kerül:
o

Tamástelki tanya

Az Istenmezeje településen kialakított szavazóhelyiségek
határozatomnak megfelelően az alábbiak szerint alakul:

címe



Istenmezeje 001. szavazókör

Istenmezeje, Nefelejcs utca 18.
Művelődési Ház



Istenmezeje 002. szavazókör

Istenmezeje, Nefelejcs utca 18.
Könyvtár



Istenmezeje 003. szavazókör

Istenmezeje, Fő út 77.
Közösségi Ház Szederkénypuszta

Azon választópolgárok, akik Istenmezeje településen
rendelkeznek, a 001. számú szavazókörben szavazhatnak.

településszintű

a

korábbi

lakóhellyel

A szavazókörök részletes területi beosztását határozatom 1. melléklete tartalmazza.
Elrendelem ezen határozat 15 napra történő közzétételét az Istenmezejei Közös
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és Istenmezeje Község Önkormányzata honlapján
(https://www.istenmezeje.hu). A közzététel kezdő napja: 2021. október 26.
Ezen határozat ellen a közzététel időtartama alatt a Heves Megyei Területi Választási Iroda
Vezetőjéhez (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) címzett, de az Istenmezejei Helyi Választási
Iroda Vezetőjéhez benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
INDOKOLÁS
A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását,
valamit a szavazóhelységek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg
úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár jusson. Ennek alapján a szavazókörök területi
beosztásának módosítása vált szükségessé, mivel új közterület kialakítása miatt a
Tamástelki tanya szavazókörbe sorolása nem történt meg.
Levelezési cím:
Istenmezejei Helyi Választási Iroda
3253 Istenmezeje, Nefelejcs utca 18., Tel.: 06-36/572-200, e-mail: polghiv@istenmezeje.hu
Bükkszenterzsébeti Kirendeltség
3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199., Tel.: 06-36/567-016; e-mail: hivatal@bukkszenterzsebet.hu
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A Ve. 78. §-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda
vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező
választópolgárok szavazhatnak.
A Ve. 79. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi
választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a
szavazóköri beosztást.
A Ve. 80. §- alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról szóló
határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi
névjegyzéken szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78. § alapján
kijelölt szavazókört is.
Istenmezeje település szavazóköreinek számát, sorszámát,
felülvizsgálva a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

és területi

beosztását

Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapszik.
A fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezést a Ve. 234. §
(2) bekezdése alapján három napon belül a területi választási iroda vezetője bírálja el.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2)
bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Istenmezeje, 2021. október 26.

Érsek Henrietta
Helyi Választási Iroda Vezetője

Levelezési cím:
Istenmezejei Helyi Választási Iroda
3253 Istenmezeje, Nefelejcs utca 18., Tel.: 06-36/572-200, e-mail: polghiv@istenmezeje.hu
Bükkszenterzsébeti Kirendeltség
3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199., Tel.: 06-36/567-016; e-mail: hivatal@bukkszenterzsebet.hu
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1. melléklet a szavazókörök felülvizsgálatáról
szóló IM/1012-4/2022. sz. határozathoz.

Szavazókörök területi beosztása
001. szavazókör, Istenmezeje, Nefelejcs utca 18., Művelődési Ház











Ady Endre utca
Alkotmány utca
Béke út
Béke út
Dózsa György utca
Petőfi Sándor utca
Szabadság utca
Szikla utca
Tarna utca
Váci Mihály

teljes közterület
teljes közterület
1-165. házszámig páratlan házszámok
20-186. házszámig páros házszzámok
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület

A szavazókörre jutó központi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 548 fő.
A szavazókör akadálymentesített.

002. szavazókör, Istenmezeje, Nefelejcs utca 18., Könyvtár















Akácos utca
Arany János utca
Béke út
Béke út
Bem József utca
Hegyaljai utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Kossuth Lajos út
Nefelejcs utca
Rákóczi Ferenc utca
Széchenyi István utca
Táncsics Mihály utca
Zöld utca

teljes közterület
teljes közterület
167. házszámtól páratlan házszámok
186/A. házszámtól páros házszámok
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület

A szavazókörre jutó központi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 534 fő.
A szavazókör akadálymentesített.
003. szavazókör, Istenmezeje, Fő út 77., Közösségi Ház Szederkénypuszta




Fő út
Mikszáth Kálmán utca
Tamástelki tanya

teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület

A szavazókörre jutó központi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 151 fő.
A szavazókör akadálymentesített.
Levelezési cím:
Istenmezejei Helyi Választási Iroda
3253 Istenmezeje, Nefelejcs utca 18., Tel.: 06-36/572-200, e-mail: polghiv@istenmezeje.hu
Bükkszenterzsébeti Kirendeltség
3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199., Tel.: 06-36/567-016; e-mail: hivatal@bukkszenterzsebet.hu

