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Tdrgy: Szav az6korok m6dosit6sa

HATAROZAT

A vdlasztilsi elj6rdsr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. torvdtty (a tov6bbiak-
ban: Ve.) 351. $ (1) bekezd6s biztositott jogkdromben elj6rva ,4.116
nagykdzs6gben a 2014. evi SltaISnos orsz6ggyril6si vSIasAilsokon al-
kalmazdsra ke riil 6 szav az6kdri b e o szt6st Arl 6 nagykdz s 6 g kdzigazga-
t6si tertiletdn az al6bbi 3 szavaz6kdrben hatdrortam meg.

001. szavaz6kdr 4116, R6k6czi ft 3.A AltalSnos Iskola 1. tanterem
002. szavazokdr 4116, R6k6czi ft 3.A Altal6nos Iskola 2. tanterem
003. szavaz6kdr 4116. R6k6czi ft 3.A Altal6nos Iskola 3. tanterem.

A szavazokorok tertileti beoszt5sdt az l. szSmu mell6klet tartalmazza.

Aszavazokorok koztil a 001 . szavazSkor akad6lymentes.

A telepiil6si szintii lak6hellyel rendelkezo vSIasrt6polg6rok az 001.
szav tn6kdrb en szav azhatnak.

Hatfirozatomat a helyben szok6sos m6don - Polg6rmesteri Hivatal
hirdet6tdbl|jiln 6s a Falu-TV-ben - 15 napraklzzdteszem.

Ahxirozatom ellen akdzz6t6tel id6tartama alatt nyirjthat6 be fel-
lebbez6s a helyi v6lasrt6si iroda vezet6j6hez. A fellebbez6st a teriileti
vdlasrtilsi iroda vezetoje bir6lja el.

INDOKOLAS

A telepiil 6s szavaz6kdreinek kialakitds6t a Ve. 77. 5 (1) 6s (2) bekez-
d6se alapj 5nv6geilem el, melyek irgy rendelkeznek, hogy



,,(1) A szavaz6kordk sz6mdt, sorsz6m6t 6s teriileti beoszt6s6t, vala-
mint a szavaz6helyis6gek cfm6t a helyi vdlasrtilsi iroda vezetoje hat6-
rozattal fillapitja meg rigy, hogy egy szavazoklne mintegy hatszSz,
legfelj ebb ezer otszdz, a kdzponti n6vj egy zdkben szerepl6 vSlaszt6pol-

96r jusson, de minden telepiildsen legyen legalSbb egy szavaz6kdr.
(2) A szavaz6kdr teriilete nem ldpheti 6t sem a telepi.i16s, sem az ou
szSggyilesi, s em a he lyi onkorm6ny zati v Slasztdsok v Slaszt6keriileti
hatirait."

A Ve. 78. $-a szerint a k6t vagy tobb szavaz6korrel rendelkez6 telepii-
l6sen a helyi villasfiflsi iroda vezeti|je kijeldli art a szavaz6kdrt, ahol a
teleptil6si szintr,i lakohellyel rendelkezo villasrtopolgdrok szavazhat-
nak.

A Ve. 165. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben ,,A szavaz6helyis6get rigy kell
kialakftani, hogy

a) a v 5lasil6p olgdr ok szdmilra j 6 I me gkozel ithet6 le gyen,
b) garant6lja a villasdopolg6rok befoly6sol6st6l mentes joggyakor-

lilsdt,
c ) bizto sits a a szav azatszdmlilI 6 bizotts 69 zav artalan miiko d6 s 6t.

(2) A szavaz6helyis6g nem lehet olyan dptiletben, amely - r6szben
vagy e 96 sz6b en - j e16 lt v agy j e I 6 I 6 szew ezet haszndlatdban v an.",
tovfrbb6
a Ve. 166. $ alapj6n,,Minden teleptil6sen minden vilIasztokeri.iletben
I e gal 6bb e gy szav az6he lyi s6 get akadillymente s iteni kell. "

A helyi vdIasfiSsl iroda vezetoje a Ve. 79. $ (1) bekezd6se alapjdn a
szavaz6korok kialakit6silt erinto viitozilsokat folyamatosan figye-
lemmel kfs6ri, 6s sziiks6g eset6n m6dosftja a szayaz6kiiri beosz-
tdst.

Akozzet1telt a Ve. 80. $-a alapj6n rendeltem el.
A jogorvoslati lehet6s6g biztosft5sa a Ve. 234. S -6n alapul.
A hatdskort 6s illet6kess6get a Ve. 79. $ (1) bekezd6se 6llapitja meg.
Hatdr ozatom a fent hivatk ozottj ogszab6lyokon alapul.

4116,2013. j r i l ius  18.

Klis6czkin6 Papp Andrea
FfVI vezetT jegyza

bizdsdbol az al6ir6v 1ogl,lt Sfkorl6ja
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1. sziLmu mell6klet

SZAV AZOKOROK TERULETI BEOSZTASA
(nagykorir 6llampolg 5r ok szdma a 20 13 . j irlius 1 8 -i

6llapotnak megfelel6)

001. szavazokor:
Ak6cos utca
Bdnydszutca
Ben6te rit
F6cSnos utca
Feny6 utca
Gomb6s utca
Halilszutca
Hunyadi J6nos irt
Kassai irt
Kiserd6 utca
Koh6sz utca
Lejt6 utca
MftySs kir6ly rit
S6gv6rit6r
Suvad5s utca
Vasirt rit
VSrhegy utca
Vir6gos utca
Zombori ut
Telepiil 6 s szinti I ako s

909 nagykoru 6llamp olgitr

926 nagykoru 6llampolg6r002.szavaz6kor:
Ady Endre irt
BagolSpa tanya
Dobronyapusztatanya
D6na tanya
Gagarin irt
Girn6r tanya
Iv6nka tanya
Keseni tanya
P6cos tanya
Pet6fi telep
Soms6lykitdro tanya
Sulyok tanya
Vanyics tanya



003.szavazokdr:
Arany JSnos irt
Brass6i irt
Csik6ny Mikl6s tdr
Dank6 irt
D6zsa Gydrgy rit
J6kai M6r irt
Pozsonyi rit
Rdk6czi rit
T6ncsics telep
Zrinviut

9 48 nagykoru 6llampolg6r


