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HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1) bekezdése alapján a 
nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolításával kapcsolatban az alábbiakról 
rendelkezem:

A 2011. évi országos népszámlálási adatok szerint, Parád nagyközségben a magukat 
roma nemzetiséghez tartozónak vallók száma 148 fő.
Fentiek alapján a 2014. évben megtartásra kerülő kisebbségi önkormányzati 
választáson, a településen egy nemzetiségi szavazókör kerül kialakításra, melynek 
illetékessége Parád nagyközség teljes közigazgatási területére terjed ki.

A nemzetiségi szavazókör sorszáma: 800
A nemzetiségi szavazókör címe: 3240 Parád, Kossuth L. u. 123. 
(Általános Iskola)
A szavazókör szavazóhelyisége akadálymentesített. 

Elrendelem a határozat Parád Nagyközség Önkormányzatának hivatalos honlapján 
(www.parád.hu) valamint a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 
napra – 2014. július 22. 16 óráig – történő közzétételét.

E határozat ellen - közzétételének időtartama alatt - a helyi választási iroda 
vezetőjéhez illetékmentes fellebbezés nyújtható be. A jogorvoslati határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) 
bekezdése értelmében 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 ezerötszáz, a 
központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.
Külön nemzetiségi szavazókört ott kell kialakítani, ahol legalább egy nemzetiség 
tekintetében eléri a 25 főt a 2011. évi népszámláláson magukat az adott 
nemzetiséghez tartozónak valló személyek száma. Parád nagyközségben a 
népszámlálási adatok alapján a rendelkező részben megnevezett roma nemzetiség 
esetében áll fenn a jogszabályi feltétel.
A szavazókör kialakítására, létszámuk ismeretében egy szavazókör kialakítására 
került sor. A nemzetiségi szavazókör illetékességi területe a település közigazgatási 
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területével egyezik meg.

A Ve. 312. § (3) bekezdése szerint egy nemzetiség választópolgárait egy 
szavazókörbe kell sorolni.
A szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatot a helyi választási 
iroda vezetője 15 napra közzéteszi.

A Ve. 323. § (2) bekezdése alapján a nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell 
kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok számára akadálymentes 
legyen.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja.
A jogvesztő határidő számítására a Ve. 10 § (1)-(3) bekezdése vonatkozik. A 
fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 
bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Parád, 2014. július 7.

Varró Gyula
  HVI vezető

2


