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(ll.íí.)HVl vezetői határozat

Tárgy: Szavazókör

felülvizsgátata Óf<iloeák község terÜletén

HATÁnozAT
FQldeák-Óföbeák községek Helyi Választási lroda vezetőjeként felülvizsgálom és
mbgállapítom, hogy a o!. számú Hódmezővásárhely szét<helyű országós egyéni
választókertjlethez tartozó oföldeák község közigazgatási terÜletén a 412013'(Vll.31.) HVl
határo2attal kialakított Óttiloear község szavazókörének száma, sorszáma és területi
beosztása, valamint a szavazőhelyiség címe váItozatlan.

A

teIepülésszintű lakóheIIye! rendelkező választópolgárok számára kijelölt

szavazó kö r, va lam i nt az akadá lymentesített szav azőkör vá Itozatla n.

A szavazókör részletes leírását ahatározat mellékletétképező körzetleíró lista tartalmazza.
Határozatomat a határozathozatal napján a Földeáki Kozös Önkormányzati Hivatat Ótotoeát<i
Kirendeltsége hirdetőtábláján es Ótotoeák község hivatalos honlapján (www.ofoldeak.hu) 15
napra közzéteszem.

Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyÚjtható be fellebbezés a
Helyi Választási lroda vezetőjéhez (6922 Földeák, Szent László tér 1.). A fellebbezés
illetékmentes.
A Helyi Választási lroda vezetője a fellebbezést a Csongrád Megyei TerÜleti Választási lroda
Vezetőjéhez (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) terjeszti fel, aki 3 napon belől elbírálja.
A TerÜleti Választási lroda vezetőjének határozata ellen továbbijogorvoslatnak helye nincs.

!NDoKoLÁs
választási eljárásról szólÓ 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban' Ye.) 77. s (1)
bekezdése alapján a szavazikörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a
szavazóhelyiségek címéta helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy,
hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerÖtszáz, a központi névjegyzékben

A

szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.

A Ve. 351. s (1) bekezdésében foglaltak alapján a szavazóköri beosztást első alkalommal
2013' jÚlius 31 -ig kellett kialakítani.

Fentiek alapján a 4t2O13' (Vll.31.) HVl határozattal kihirdetésre került Ótotoeax község
kozigazgatási területén műkodő szavazőkör száma, sorszáma, területi beosztása, a
szavazóhelyiség címe, valamint a település szintű lakóhellyel rendelkező, illetve a
mozgáskorlátozott választópolgárok számára kijelölt' akqdálymentesített szavazókör, a
2l2014.(l'06.)Hvl határozat megállapította, hogy a korábban kialakított szavazőkor száma,
sorszáma, területi beosztása, valamint a szavazóhelyiség címe változatlan.
79.$-ában foglaltak alapján a szavazókör
megállapítottam, hogy módosítására nincs szükség.

A Ve.

adatait ismételten áttekintettem és

A fentíek értelmében a rendelkező részben foglaltak alapján határoztam'
Határozatom a Ve' 77-80.$-ain alaput, a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234' s (1) bekezdése,
1990-. évi XClll. ttirvénv 33. s (2)
bekezdés 1. pontja biztosítja.

a fellebbezés illetékmentésségétaz illetékekről szóló

Földeák, 2019. tebruár 11'

M:lah#t

i lroda vezetője

Közetkezelés
Edit

Dátum:

NVR Lekérdező: Rakóczi
09210 - Rjldeák

Lapszám:

2019.02.11 10:57:05
1

rönzrruÍnó usrn

Szavazók<ir:

Megye/főváros:

orszrággyűlési választás, EP választás, országos népszavazás

csongrád

Település/kerület: oföldeák
o01. szavazókör

Közterület

Jellege

Kapu

típusa
Teljes település

tartomány-tót Kapu tartomány-ig Intervallum

Létszám

427
427

bejelentkezettek: 0
427
Létsám összesen:

Településre

