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HATÁROZAT

A

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban;
Ve.) 77. § (l)
bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva IJemádkércs község
kazigazgatási
terÜletén a szavazőhelyiség számát, sorszámát és címétaz alábbiak szerint
állapítom Áeg:
00 l . szav azókör:

Hernádkércs Kossuth út 7 2.Müv .Ház

Elrendelem a határozat Hernádkércs Község Önkormányzata hirdetőtábláján tizenöt
napra
(2019. február 12, napjátől 2019. február 27 . napjáig) történő közzétételét.
HaÍározatom ellen ahatározatközzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a
Helyi
Választási Iroda Vezetőjéhez (3800 Szikszó, Kálvin tér l., áx: 0ó-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 taftalmaznia kell a fellebbezés a|apját. a fellebbezés benyújtójának nevét,
lakcímét(székhelyét)és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,
személYi azonosítóját, illetve ha külftrldön élő. magyarországi lakcimmel nem rendelkezó
választóPolgar nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazolő
okiratának tíPusát és számát, vagy jelölő szervezeí vagy más szervezet br.teu.n u uiiosagi
nyilvántartásba-vétel i számát.

A

fellebbezés illetékmentes. A fellebbezést a Területi választási lroda Vezetője (3525
Miskolc, Városház tér l.) bírálja el, három napon belül,

INDOKOLÁS
A

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. (l)
§
bekezdése alapjan a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a
szavazőbelyiségek címéta helyi választási iroda vezetője állapítja meg. A Ve. 79. (l)
§
bekezdése alaPján a szavazőkörök kialakítását érintő változásot<át a trelyi választási iroda
vezetője folYamatosan figyelemmel kíséri,és szükség esetén módosída a szavazőköri

beosztást.

A Ve.

77.§ (2) bekezdése alapján a szavazőkörök területe nem lépheti át sem a települési, sem
az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait,
A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazőkörök kialakításáró| szóló
határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi

névj egyzékben szereplő

választópolgárok szavazókörönkénti

számát.

Haíározaíom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234.
§ (l) bekezdése biztosída. a
fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alafján a területi választási
iroda vezetője bírálja el,
harom napon belül.

A

jogvesző határidő számításáta, lejártfua vonatkozóan

vonatkozik.

A

fellebbezés illetékmentességétaz illetékekről szóló
bekezdésének l. pontja biztosítja.
Szikszó, 2019, február

a

ve.

l0. §

(1)-(3) bekezdése

évi XCIII. törvény 33, §

l 2,

l*!,- Dónn
lgl,ző

kőzzétételi záradék:
Ahatározat a mai napon közzétételre került.
Szikszó, 2019. február

l 2.
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