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HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvcrn1,, (a továbbiakban: Ve.) 77. (l)
§
bekezdésében meghatározoíí hatáskörömben el.járva Szenristvánbaksa község
közigazgatási
terÜletén aszavazőhelyiség számát. sorszánrát és cínléraz alábbiak szerint
állapítom nreg:
Szentistvánbaksa: 00l. szavazókör

Petőfi u. 42. Faluház,

Elrendelem a haÍározat Szentistvánbaksa Község Önkornrányzata hirdet őtáblá.ián tizerröt
naPra (Z0l9. február 12. nap,iátől 2019. íbbruár 27 , napjáig) történő közzétételét,
HaÍározaÍom ellen ahaíározat közzcltételének időtartatna alatt nyú.jthatti be f,ellebbczós a Ilcli i
Választási Iroda Vezetójéhez (3800 Szikszó. Kálvin tér l., iax: 06-4615c)6_2ll. e_mail:
jegYzo@szikszo.hu). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus
levélben lehet benyújtani úgy" hogy az legkésőbb 2019. február 27. napián 16.00 óráig
megérkezzen.
A fbllebbezésnek íaríalmazniakel| a fellebbezés alap1át. a f'ellebbezés benyújtólának ner,ét.

lakcímét(székhelyét)és - ha a lakcímétől (székhcll,étől) eltér - postai értesítésicínrót.
személYi azonosítóját. illetve ha külíöldön éló. magyarországi lakcininrel nenr renclelkcz(i
választóPolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval. a nragyar állanlpolgárságát igazoló
okiratának tíPusát és számáí, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet .r.iéb.n-u uirosagl
nyi lvántartásba-vétel

A

i számát.

fellebbezés illetékmentes. A fellebbezést a 'I'ertileti r,álasztási Iroda Vezetó.je (3525
Miskolc, Városház tér 1.) bírálja el. három napon beliil.

INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve,) 77. 5s (l)
bekezdése alaPján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását" valarnirrt a
szavazőheIyiségek címéta helyi választási iroda vezetóje állapíqa meg. A Ve.79. § (l)
bekezdése alapján a szavazőkörök kialakítását érintő változásokát a hJyi választási irocla
vezetője folyamatosan Íigyelemmel kíséri,és szükség esetén módosiqa a szavazóköri
beosztást.

A Ve. 77,§ (2) bekezdése alapján aszavazőkörök területe nem lépheti át sem atelepülési. senl
az országgYŰlési, sem a helyi önkormányzaíi válaszíások választókerületi határait.

A Ve. 80, §-a alapján a helyi választási iroda vezetójének a szavazőkörök kialakításáról szóló
határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi
névj e gyzékb en szerep Iő v álasztőpo l gárok szav azókörö nkénti számáí.
Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve, 234, § (l) bekezdése biztosítja, a
fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el,
három napon belül.

A

jogvesző határidő szérnitására, lejártára vonatkozóan

vonatkozik.

a

Ve. 10.

§ (l)-(3)

A

bekezdése

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

l 2.

közzétételi záradék:
Ahatározat a mai napon közzétéíelrekerült.
Szikszó, 2019. februu 12.
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