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HATÁno ZAT
A

váIasztási eljarásról szóló 2013. évi XXXVI. t<irvény 77.$(1) bekezdésébenbiztosított
hatásktirömben eljárva Kunpeszér K<izség Kizigazgatási tertiletén a 2014. évi általrános
országgyűlés képviselő_valasztason 1. szavazőkört állapítok meg, melynek sorszáma:O0l.
(azonosító: 03-074-00 1 -8, oEVK:0 1 )
Szavazőhe|yiség címe :Kunadacsi Közös Önkormanyzati Hivatal Kunpeszéri Kirendeltsége
6096 Kunpeszér Béke utca 8. A központi névjegyzékbenszerepIő választópolgarok száma:
561.
Hatfuozatom ellen a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hívatal Kunpeszéri Kirendeltségének
hirdetőtáblá$őn valő kozzétételealatt- melynek időtartama 15 nap- nffitható be a helyi
választási iroda vezetőjéhez fellebbezés' A helyi válasáási iroda vezetője a fellebbezést a
területi választási iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt hátrom napon belül elbírálja, és a
szavazőköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja.
A teriileti választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs'

Indokolás

A

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. towény 77. $-a kimondja, hogy,,a
szavazókörök számát, sorszámát és területi beosáását, valamint a szavazőhelyiségek címéta
helyi választási iroda vezetójehatározattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazőköne mintegy
hatszáu,legfeljebb ezerotszáa, a központi névjegyzékbenszereplő választópolgar jusson, de
minden településen legyen legalább egy szavazőkÓr.
(2) A szavazókör területe nem lépheti át sem a település' sem az országgyűlési, sem a helyi
önkormrányzativá|asztásokválasztókerületihatárait.

7s. $ A két vagy több szavazókönel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője
kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintrí lakóhellyel rendelkező választópolgrírok
szavazhatnak."

80. $ A helyi választási iroda vezetője a szavazőkörök kialakításaról és felülvizsgálatáról
szóló hatarozatát a helyben szokásos módon tizen<it napra kozzéteszi' megjel<ilve a központi
névjegyzékben szereplő választópolgrírok szavazőkörönkénti szátmát' továbbá a 78. $ alapján
kij elölt szavazókört is.''

/

Határozatomat a váIasztási eljarasról sző|ó 2013. évi )O(XVI. törvény (Ve.) 46-50 . s,77 80.$-a alapjan hoáam meg.

A jogorvoslati j ogot a Y e. 234. $ -a alapjan biztosítottam.
.

Kunpeszér, 2013.július 24.
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(Boskóné Dr. rauenyi Annamrária
Helyi választrísi iroda vezetője

Záradék:
Kihirdetve a Kunadacsi Közös ÖnkormanyzatiHívatal Kunpeszéri Kirendeltségének(6096
Kunpeszér, Béke utca 8.) hirdetőtáblájánva|őközzététe||e|20l3.jú1ius 24-én.
Kifiiggesztés: 2013. július 24'
Levétel: 2013. augusztus 8.

Kunpeszér, 20 1 3.augusÍus 08.

Annamária
Boskóné Dr.
Helyi válrasrtási iroda vezetője

