Helyi Választási lroda Vezetője
3626. Hangony, Rákóczi út í30.
Száma: HKl73l712019.
Tárgy: Szavazóköri

és közetadatok felülvizsgálata

Határozaí
a

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint
Helyi Választási lroda
vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXV|, törvény (továbbiakban: Ve.) 79.§
(1) bekezdésébenmegfogalmazott feladat és hatáskörömben Kissikátor Község
szavazóköreinek

számát, sorszámát,

a

szavazőkör

területi beosztását, valamint

szavazóhelyiség címétfelülvizsgáltam és az alábbiak szerint állapítom meg:

a

00í. szavazókör 3§27 Kissikátor. Táncsics út 57. (Kultúrház)
Aszavazőkör területi beosztása: A melléklet szerinti körzetleíró lista alapján
Petőfi út, Rengeti tanyák, Szabadság út, Táncsics út teljes közterület.
A szavazókörben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 258.
Telep

ü

lés i szi ntű la kóhel lye l rendel kez ő v álasztőpol

Határozatom

ellen

a határozat

valamint

honlapján(www.kissikator,hu),

gárok szavazóköre.

Kissikátor Község Önkormányzat hivatalos
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal

a

hirdetőtábláján 15 napra történő közzétételének időtartama alatt illetékmentes
fellebbezéssel lehet élni,melyet a Helyi Választási lroda Vezetőjéhez (3626. Hangony,

Rákóczi u. 130.) kell benyújtani.
A fellebbezést a Területi Választási lroda vezetője bírálja el három napon belül.

lndokolás
A

választási eljárásról szóló 2013.évi XXXV|. törvény (továbbiakban: Ve) 351.§ (1)
bekezdése értelmébena szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kellett
kialakítani. A felülvizsgálatra a Ve.79 § (1) bekezdése értelmébenkerült sor, mivel a
szavazókörök kialakítását érintő változásokat helyi választási iroda vezetője folyamatosan

figyelemmel kísériés szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.

A Ve 77,§ (1) bekezdése alapján a szavazőkörök

számát, sorszámát, területi beosztását,
valamint a szavazőhelyiség címéta helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja
meg, ú9y, hogy egy szavazókörre mintegy 600, legfeljebb 1500, a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár jusson
.

A Ve.80.§-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló
határozatát a helyben szokásos módon 15 napra közzé kell tenni, megjelölve a központi
névjegyzékbensze repl ő vál asztópolgárok szavazókörönkénti szám át.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve.234.§ (1) bekezdése biztosítja. A
fellebbezés illetékmentességétaz illetékekről szóló 1990.évi XClll. törvény 33.§ (2)
bekezdése 1 pontja biztosítja.
.

Hangony, 2019. február 11.

