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Ügyiratszám: B/96-4/2019.  
Ügyintézı: Bukros Noémi Linda Tárgy: Szavazóhelyiség címének  
 módosítása 
 

Határozat 
 
Bátya Község Helyi Választási Irodája Vezetıjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 77. §-ában, valamint a 79. § (1) bekezdésében meghatározott feladat– és 
hatáskörömben eljárva Bátya község szavazóköreinek számáról, sorszámáról és területi 
beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címérıl szóló 701-1/2013. ügyiratszámú 
határozatomat felülvizsgáltam és azt az alábbiak szerint módosítom: 
 

1. A 001. számú szavazókör szavazóhelyiségének címét –a szavazókör sorszámának 
és területi beosztásának változatlanul hagyásával- az alábbiak szerint állapítom 
meg:  
A 001. számú szavazókör szavazóhelyiségének címe: Faluház 6351 Bátya, Rákóczi út 2. 
 

2. A 701-1/2013. ügyiratszámú határozat 1. melléklete helyébe, jelen határozat 1. 
melléklete lép.  
 

3. A települési szintő lakóhellyel rendelkezı választópolgárok az általam kijelölt 001. 
számú szavazókörben szavazhatnak (Faluház 6351 Bátya, Rákóczi út 2.).  
 

A 701-1/2013. ügyiratszámú határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlan hatállyal fennállnak.  
 
Elrendelem jelen határozat Bátya Község Önkormányzatának hivatalos honlapján 
(www.batya.hu), valamint a Bátyai Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján történı közzétételét 
a határozat meghozatalának napjától számított 15 napra.  
 
Határozatom ellen a határozat közzétételének idıtartama alatt nyújtható be fellebbezés Bátya 
Község Helyi Választási Iroda Vezetıjéhez személyesen, levélben, telefaxon vagy 
elektronikus levélben. A fellebbezés illetékmenetes. A fellebbezésre megállapított határidı 
jogvesztı, a közzététel utolsó napján 2019. január 29-én 16.00 órakor jár le. 
 
A fellebbezést a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Iroda Vezetıje (6000 Kecskemét, 
Deák Ferenc tér 3.) bírálja el, három napon belül.  
 
 

Indokolás 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) 
bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a 
szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetıje határozattal állapítja meg, úgy, hogy 
egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplı 



választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. E 
kötelezettségemnek a 701-1/2013. ügyiratszámú határozatommal tettem eleget.  
 
A Ve. 79. § (1) bekezdése értelmében a szavazókörök kialakítását érintı változásokat a helyi 
választási iroda vezetıje folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a 
szavazóköri beosztást. 
 
A Ve. 80. §-a szerint a helyi választási iroda vezetıje a szavazókörök kialakításáról és 
felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, 
megjelölve a központi névjegyzékben szereplı választópolgárok szavazókörönkénti számát, 
továbbá a 78. § szerint kijelölt szavazókört is. 
A felülvizsgálat során megállapítottam, hogy a 001. számú szavazókör szavazóhelyisége 
(Idısek Klubja 6351 Bátya, Bercsényi utca 17.) elıreláthatólag 2020. január 1. napjáig 
felújítás alatt áll. Ennek okán a 001. számú szavazókör szavazóhelyiségét más helyre 
szükséges áthelyezni. A jelen határozattal kijelölt 001. számú szavazókör szavazóhelyisége 
Faluház 6351 Bátya, Rákóczi út 2. szám alatti épület önkormányzati tulajdonú, és kisterme 
alkalmas szavazóhelyiség kialakítására. 
 
A 701-1/2013. ügyiratszámú határozat 1. melléklete a 001. számú szavazókör területi 
beosztása mellett, többek között a szavazóhelyiség címét is tartalmazza, ezért az 1. melléklet 
módosítása is szükségessé vált. 
 
A 701-1/2013. ügyiratszámú határozatban a települési szintő lakóhellyel rendelkezı 
választópolgárok részére a 001. számú szavazókör került kijelölésre, feltüntetve a 
szavazóhelyiség címét. Annak változása miatt szükségessé vált, ezen kijelölésen is 
módosítani.   
 
A fentiek alapján a rendelkezı részben foglaltak szerint döntöttem.  
 
Határozatom ellen a fellebbezést a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 
234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetıje bírálja el, három napon belül.  
 
A jogvesztı határidı számításáról, lejártáról a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdései rendelkeznek.  
 
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 
bekezdésének 1. pontja biztosítja.  
 

Bátya, 2019. január 14. 

 

 Bukros Noémi Linda 
 HVI vezetıje 
 
 
A határozatot 2019. január 14. napján közzétettem. 
 
 Bukros Noémi Linda 
 HVI vezetıje 



 
 
 
 
 
 

001.számú szavazókör 
 
Szavazóhelyiség címe: Faluház 6351 Bátya, Rákóczi út 2. 
 
Közterület neve Közterület jellege Intervallum 

Ady Endre utca teljes közterület 

Árpád utca teljes közterület 

Attila utca teljes közterület 

Baross utca teljes közterület 

Bercsényi utca teljes közterület 

Damjanich utca teljes közterület 

Darányi utca teljes közterület 

Deák Ferenc utca teljes közterület 

Diófa utca teljes közterület 

Foktői út teljes közterület 

Gólya köz teljes közterület 

Ibolya utca teljes közterület 

Jókai  utca teljes közterület 

Kalocsai út teljes közterület 

Kossuth Lajos utca teljes közterület 

Mátyás király utca teljes közterület 

Nyárfa utca teljes közterület 

Olvasókör utca teljes közterület 

Paprika utca teljes közterület 

Petőfi Sándor utca teljes közterület 

Rózsa utca teljes közterület 

Sár köz teljes közterület 

Táncsics utca teljes közterület 

Templom utca teljes közterület 

Tira puszta teljes közterület 

 
A 001. számú szavazókörbe sorolt választópolgárok száma: 872 


