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HATÁROZAT

A

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvérry (a továbbiakban: Ve.) 77. (l)
§
bekezdésébenmeghatározott hatáskörömben el,járva Nagykinizs község kaz.igazgLatási,i
terÜletén a szavazőhelyiség számát, sorszámát és címétaz alabiiak szerint állipítom
nreg:

00l. szavazókör: Nagykinizs, Szent Erzsébet tér 1

.

a határozat Nagykinizs Község Önkormányzata hirdet őtábtáján tizenöt napra
(2019. február 12. napjátől2019. február 27 . napjáig) történő közzétételét.
Elrendelem

HatározaÍom ellen ahaíározat közzétételének időtartama alatt nyú.jtható be í-ellebbezés a Helyi
Választási Iroda Vezetőjéhe,z (3800 Szikszó, Ká|vin tér l.. |ax: 06-461596-2ll, e_mail:
jegYzo@szikszo.hu), A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus
levélben lehet benyújtani úgy, hogy az legkésőbb 2019, február 27, napján 16,00 óráig
megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a lellebbezés alapját. a fbllebbezés benyújtojának ner,ét.
lakcímét(székhelyét)és - ha a lakcímétől (szetkhely,étől) eltér _ postai éitesítésicínlét.
személYi azonosítóját, illetve ha külloldön éló. nlagyarországi lakcímmel nem rendelkező
választóPolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazolő
okiratának tíPusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezeí.reiéb.n u uirosagi
nyi lvántartásba-vétel i számáí.

A

fellebbezés illetékmentes. A fellebbezést a l'erületi választási Iroda Vezetóje (3525
Miskolc, Városház tér l.) bírália el. három napon be lril,

INDOKOLÁS
A

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77, (l)
§
bekezdése alapján a szavazőkörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamirrt a
szavazóhelyiségek címéta helyi választási iroda vezetóje állapítja meg, A Ve.79,
§ (l)
bekezdése alapján a szavazőkörök kialakítását elrintő változásokat a heIyi választási iroda
vezetője lolyamatosan Íigyele nrrnel kíséri.els szriksctg csctón módosít ja a szar azóköri

beosztást,

A Ve.

77.§ (2) bekezdése alapján a szavazőkörök területe nem lépheti át sem a települési, sem
az országgyűlési, sem a helyi önkormanyzati váIasztások választókerületi határait,

1 V',

80, §-a alaPján a helYi választási iroda vezetójének a szavazőkörök

kialakításáról szóló

hatéttozatát a helyben szokásos módon tizenöt nuprikö.ré kell
tennie, meglelotve a központi
névj e gyzékben szerepl ő vál asztópo l gárok rru, urókörö
nké nt i számát.

HatározaÍom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234.
§ (l) bekezdése biztosída, a
fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási
iroda vezetóje bírálja el,
három napon belül.

A

jogvesző határidő számítására. lejártára vonatkozóan

vonatkozik.

a Ve. 10. §

(1)-(3) bekezdése

A

fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló l990, évi XCIII.
törvény 33, § (2)
bekezdésének 1 . pontja biztosítja.
Szikszó, 2019. február
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2.

kőzzétételi záradék:
Ahatározat a mai napon közzétéíelrekerült.
Szikszó, 2019. februar l2.

jegyző
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