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H A T Á R O Z A T 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben 
eljárva – figyelemmel a 351. § (1) bekezdésére – Kenderes városban a szavazókörök felülvizsgálatát 
elvégeztem. 
 
Kenderes városban a szavazókörök számát az alábbiakban határozom meg: 
001. sz. szavazókör  Városháza, Szent István út 56.  
Központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazóköri száma: 904 fő 
002. sz. szavazókör I. sz. Óvoda, Szent István út 60. 
Központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazóköri száma: 804 fő 
003. sz. szavazókör Ált. Iskola, Szent István út 40. 
Központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazóköri száma: 788 fő 
004. sz. szavazókör Városi Könyvtár, Szent István út 33. 
Központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazóköri száma: 835 fő 
005. sz. szavazókör Általános Iskola Bánhalma 
Központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazóköri száma: 525 fő 
 
A szavazókörök részletes leírását jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására a 001. sz. szavazókört jelölöm ki. 
 
Elrendelem a határozat közzétételét Kenderes város hivatalos honlapján (www.kenderes.hu), valamint a 
Kenderesi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
 
A határozat ellen annak közzétételétől számított 15 napon belül a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez 
címzett, Kenderes Helyi Választási Irodánál (5331 Kenderes, Szent István út 56.) benyújtott fellebbezéssel 
lehet élni. 
 

I N D O K O L Á S 
 

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 vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz 
választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. 
A Ve. 351. § (1) bekezdése alapján első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani a szavazóköröket. 
A Ve. 78. § alapján a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője 
kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak. 
 
Kenderes városban a szavazóköröket ennek megfelelően kialakítottam a rendelkező részben foglaltak szerint. 
 
A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 234. § biztosítja. 
 
K e n d e r e s , 2013. július 29. 
        Dr. Gaszparjan Karen 
         Helyi Választási Iroda Vezetője 


