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2/2014.((III.27.) HVIV. határozat
Az ajkai székhelyű Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 351.§ (1a) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva
Ajka város közigazgatási területén a választókerületek területi beosztásának tárgyában
meghoztam a következő
határozatot:
Ajka város közigazgatási területén a 2014. január 1-jei lakosságszám alapján kialakított 10
egyéni választókerület és 29 szavazókör területi beosztását jelen határozatom 1. mellékletében
részletezettek szerint állapítom meg.
A határozat ellen kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási
eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a
központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés
elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező Helyi Választási Bizottsághoz (8400 Ajka, Szabadság tér 12., fax:
88/212-794, e-mail: jegyzo@hivatal.ajka.hu).
A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva –
lehet benyújtani.
A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér – postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
INDOKOLÁS
A Ve. 306/A. § (1) bekezdése értelmében a tízezernél több lakosú településen az egyéni
választókerületeket a helyi választási iroda vezetője alakítja ki. A választókerületeket úgy kell

kialakítani, hogy azok összefüggő területet alkossanak, a központi névjegyzék alapján
választásra jogosultak száma megközelítően azonos legyen.
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. § (2)
bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés értelmében 50.000 fő lakosságszámig 10 egyéni
választókerületet szükséges kialakítani. A város lakosságszáma alapján a 10 választókerülethez 29
szavazókör került kialakításra.
Az ajkai székhelyű Helyi Választási Bizottság előzetes határozatba foglalt véleményében a város
közigazgatási területén kialakított választókerületek, szavazókörök területi beosztásával kapcsolatosan
eltérő véleményt, javaslatot nem fogalmazott meg.
A határozat a Ve. 306/A.§, 306/B§-ain, a Ve. 351.§ (1a) bekezdésén, az Övj. 5. § (1) bekezdésén és a
(2) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208.§-án, 209.§. (1) bekezdésén, a
210.§. (1) bekezdésén és a 212. §-a rendelkezésein alapul, a közzétételre a Ve. 306/B. § rendelkezései
irányadóak.
Dr. Jáger László
jegyző, HVI vezető
Közzétételi záradék:
A határozat közzétételének helye: Ajka város honlapja (www.ajka.hu).
A határozat közzétételének napja: 2014. március 28.
Ajka, 2014. március 27.
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