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Iroda
Vezetője
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sZavazóhellségek címe,
valamint a kijelölt szavazókör
megállapítása

HATÁRoZAT
A választási eljrárásról szóló 2013. évi XXXVI. Tv. (továbbiakban:Ve.) 77. s (1)
bekezdésébenés 78. $.ában biztosított jogkörömben eljárva Szentkirály község
szavazóköreinek sziímát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiségekcímét,
valamint a települési szintü lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazókörének
kijelölésétaz a|ábbiakszerintállapítommeg:
Szentkirály község szavazóköreinek a száma:2.
KossuthL.tl'24.
001. sz. szavazókör ÁltalánosIskola 6031Szentkirály,
Választópolgárokszáma:645 fő.
002. sz. szavazókör Múvelődési
HáLz6031Szentkirály,KossuthL' u. | 6.
Választópolgrírok
száma:894 fő'
Településszintű
lakosokszáma:0 Íő.
Az 2. sz. szavazókört kijelöltim a településiszintű lakóhellyel rendelkezőválasztópolgárok
szavazásacé|járaA szavazóköröki területibeosztásáta határozatmellék|ete
E|rendelemahatétrozat
tarta|mazza.
(www.szentkiraly.hu)
Szentkirály Község onkormányzatahivataloshonlapjrírr
ésSzentkirály
Község tnkorm ányzatánakhirdetőtábblájrí,rr
tizenöt nap időtartamratörténő közzétételét.
Ezen határozatellen a közzétételiidő tartama(2013' július 24- 2013. augusztus7.) alatt
nyújthatóbe fellebbezésa Helyi Választási IrodaVezetőjéhez(603l SzentkirályKossuth L.
u. 13.). A fellebbezés illetékmentes.A fellebbezésta Bács.Kiskun Megyei Területi
Választási Irodavezetője(6000Kecskemét,
Deák F. tér3. ) bíráljael három
napon beliil. A fellebbezésre
megállapított
határidőjogvesztő' az a hatáidő utolsó napján
16.00órakorjár le. A határidótnaptárinapokbankell érteni.
INDOKOLAS
A Ye. 77. $ (1) bekezdésealapján a szavazókörök számát, sorszámát és terü|eti beosztását,
valamint a szavazóhelyiségekcíméta helyi választási iroda vezetóje állapítja meg úgy,hogy
egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz' a központi névjegyzékbenszereplő
választópolgár jusson.

A Ve. 78. $-a alapján a több szavazókörrel rendelkezótelepü|ésen
a helyi választrísiiroda
vezetőjénekki kell jelölnie azt.a szavazőkört, ahol a településiszinttílakóhellyel rendelkezó
választópolgárok szavazhatnak.
A Ve. 351.$ (1) bekezdése
szeÍinta szavazóköröketelső alkalommal20l3. július3l-ig kell
kialakítani.
A Ve. 80. $-a alapjána helyi válaszrísiirodavezet<i,iének
a szavazókörök kia|akítrásáról
szóló
hatfuozatáta helybenszokásosmódon tizenöt napraközzékell tennie,megielö|ve a központi
névjegyzékben
névjegyzékben
szereplőválasztópolgárokszavazóköÍönkénti szrlmát'továbbá
a Ve. 78. $-a alapjána telepü|ésiszintű lakóhellyel rendelkezóválasztópolgarokszavazásra
kijelölt szavazókört is.
E hatétrozatközzétételre
kerül Szentkirály község hivatalos honlapján (www.szentkirálv.hu),a
Község hirdetőtábláin.
A hatríLrozat
aYe.77. $ (l) bekezdésén'
78. $.áLÍ''
80. $-íín'35l' s (1) bekezdésén,
valaminta
jogorvoslatrólszó|ó tájékoztatás
aYe.234. $.án alapul'
Határozatom el|en a fel|ebbezéslehetőségét
a Ve. 234. $ (1) bekezdésebiaosítja, a
fellebbezést
a Ye. 234. $ (2) bekezdésealapján a területi iroda vezetője bíráljael, hrírom
napon belül. A jogvesztő határidó számitására,|ejfuatáraa Ve. 10. $ (l)-(3) bekezdése
vonatkozik.
A fellebbezési|letékmentességét
az illetékról szóló 1990' évi XCIII. törvény 33. $ (2)
bekezdésenek
1. pontjabiztosítja.
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Tiszaug,20l3' július24.

L !* Lr-.\
dr. Lajos Krisztina \
Hell VálasztasiIroda
vezetője

Közzétételizáradék:
Ahatfuozat a mai naoonközzétételrekerült.
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