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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)
bekezdésében és 78. $.ában biztosított jogkörömben eljárva Szentkirály község
szavazóköreinek sziímát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiségek címét,
valamint a települési szintü lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazókörének
kijelölését az a|ábbiak szerint állapítom meg:

Szentkirály község szavazóköreinek a száma: 2.

001. sz. szavazókör Általános Iskola 6031 Szentkirály, Kossuth L.tl'24.
Választópolgárok száma: 645 fő.

002. sz. szavazókör Múvelődési HáLz 6031 Szentkirály, Kossuth L' u. | 6.
Választópolgrírok száma: 894 fő'

Településszintű lakosok száma: 0 Íő.

Az 2. sz. szavazókört kijelöltim a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok
szavazása cé|jára-

A szavazóköröki területi beosztását a határozat mell ék|ete tarta|mazza. E|rendelem ahatétrozat
Szentkirály Község onkormányzata hivatalos honlapjrírr (www.szentkiraly.hu) és Szentkirály
Község tnkorm ányzatának hirdetőtábblájrí,rr tizenöt nap időtartamra törté nő közzétételét.

Ezen határozat ellen a közzétételi idő tartama (2013' július 24- 2013. augusztus 7.) alatt
nyújtható be fellebbezés a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (603l Szentkirály Kossuth L.
u. 13.). A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezést a Bács.Kiskun Megyei Területi
Választási Iroda vezetője (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. ) bírálja el három

napon beliil. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő' az a hatáidő utolsó napján
16.00 órakorjár le. A határidót naptári napokban kell érteni.

INDOKOLAS

A Ye. 77. $ (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és terü|eti beosztását,
valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetóje állapítja meg úgy, hogy
egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz' a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár jusson.



A Ve. 78. $-a alapján a több szavazókörrel rendelkezó telepü|ésen a helyi választrísi iroda
vezetőjének ki kell jelölnie azt. a szavazőkört, ahol a települési szinttí lakóhellyel rendelkezó
választópolgárok szavazhatnak.

A Ve. 351. $ (1) bekezdése szeÍint a szavazóköröket első alkalommal 20l3. július 3l-ig kell
kialakítani.

A Ve. 80. $-a alapján a helyi válaszrísi iroda vezet<i,iének a szavazókörök kia|akítrásáról szóló
hatfuozatát a helyben szokásos módon tizenöt napraközzé kell tennie, megielö|ve a központi
névjegyzékben névjegyzékben szereplő választópolgárok szavaz óköÍönkénti szrlmát' továbbá
a Ve. 78. $-a alapján a telepü|ési szintű lakóhellyel rendelkezó választópolgarok szavazásra
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, valamint a
jogorvoslatról szó|ó tájékoztatás aYe.234. $.án alapul'

Határozatom el|en a fel|ebbezés lehetőségét a Ve. 234. $ (1) bekezdése biaosítja, a
fellebbezést a Ye. 234. $ (2) bekezdése alapján a területi iroda vezetője bírálja el, hrírom
napon belül. A jogvesztő határidó számitására, |ejfuatára a Ve. 10. $ (l)-(3) bekezdése
vonatkozik.

A fellebbezés i|letékmentességét az illetékról szóló 1990' évi XCIII. törvény 33. $ (2)
bekezdésenek 1. pontja biztosítja.
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Tiszaug, 20l3' július 24.

Közzétételi záradék:

Ahatfuozat a mai naoon közzétételre került.

l i
L !* Lr-.- \

dr. Lajos Krisztina \ |
Hell Választasi Iroda

vezetője



Kózigazgatási és E|ektronikus Kózszo|gá|tatások Központi Hfuata|a
Lekérdezó: DLZ|D Szentkirá|y
Varjúné Szóchenyi Marianna

Lista oaraméteÍei:

KÖRZETLEíRó L|STA

szavazókör - orsággyo|ési képvise|ök Válasáása körzethatár nyi|vántartás
szentkira|y te|ep0|és
szentkirá|y

Dátum: 2013.07.24 14:29:55
Laosám: 1

Lébám

(szL) (Bács-Kiskun megye )
(vá|asztas) ( Bács-Kiskun megye )

00í. szavazókör
Azonosító: o3.1o4{to1.6. cím: Kossuth L. u.24. Áfta|ános |sko|a. oEvK: 02

Köáeü|et neve

AIsó
t-6tso
HoÍid0|ó
líÚság
Jászdú|ó
oIaszdo|ó
szoInokidü|ö
001. közetbé soroliak száma össz6sen:

.iellege

tanya
tanya
tanya
útja
Ianya
lanya
tanya

te|jes közterÜ|et
te|jes köáerii|et
te|jes köáerü|et
te|ies k.'zbrÜ|et
te|ies közterü|6t
te|jes kö2Íerü|et
telies kó,zteÍÜ|et
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Közigazgatási és E|ektronikus Közszolgá|tatások Központi Hivala|a
Lekérdezó: D[z|D szentkiÉ|y
Vafjúné széchenyi Marianna

Lista paramétérei:

KöRZETLEíRó L|STA

szavazTkör - orsággyü|ési képvise|ök vá|asztása körzethatár nyi|Vántartás
szentkirá|y teIepü|és
szentkirá|y

Dátum: 2o13.o7 '24 .14:29:55
Laoszám: 2

Létsám

(szL) ( Bács-Kiskun megye )
(válasáás) ( Bács.Kiskun megye )

002. szavazóköÍ
Azonosító: 03-104.002.2' cím: Kossuth L. u.í6. Move|ódósi HáE' oÉvK| 02

Köáerülgt neve

Ady Endro
A|kotmány
Arany János
Árpád Íejede|em
Béke
Dózsa Györyy
Katona Jlzsef
Kossuth Lajos
Petófi sándor
Pusztatemplom
Rákóczi
Sallai
szent |stván
Templom
zrínyi Mik|ós
o02. körzetbe soÍo|iak száma összesen:

jellege

ulca
ulca
ulca
utca
utca
ulca
utca
utca
utca
parK
ulca
utca
lér
utca
ulca

te|jes közterü|et
te|ies ktáerÜ|et
te|ies köáerü|et
te|ies közterÚ|et
te|jes köáerü|et
te|jes köáerii|et
te|.ies köáerü|et
te|.ies köáeni|et
teuos közterü|et
te|jss közterü|et
telies közterÜ|et
teÜes köztérli|et
te|jes közbrü|et
te|jes közterti|et
teÜes közterü|et

í00
70
17
53
73
9í
13

123
65
2

137
71
62
15
2

894

Jl^'ua",.
áe'^*uGJ'l, fu o .3) t-.,..Lv.,

CpvbonJ cn I",*- !fua"^
u nnetJ" a- t +Avkdibe^-



Közigazgatási és E|ektronikus Közszo|gá|tatások Központi Hivata|a
Lekérdezö: DLz| D szentkirá|y
Varjúné széchenyi Marianna

Dáfum: 2o.|3.o7.24 14:32:08
Laoszám: 1

KORZETM UTATT LISTA

Szavazóktr. országgyo|ási képvise|ök vá|asáása közethatár nyi|vántaÍtásLista paraméterei:

KöáeÍü|et neve

Ady Endre
AIkotmány
AIsó
Arany János
Arpád Íejede|em
Béke
Dizsa György
FeIsö
Horid|]|ó
|Íjúság
Jászd0|ó
Katona JózseÍ
Kossuth Laios
oIaszd|]|ö
Petófi sándor
Pusztatemplom
Rákóczi
Sallai
szent |stván
szoInokid0|ó
Templom
zrínyi Mik|ós

Szentkirá|y teIepü|és
szentkirá|y

(szl) ( Bács.Kiskun megye )
(Vá|asztás) ( Bács.Kiskun megye )

jellege

ulca
ulca
Íanya
ulca
ulca
ulca
utca
ranya
tanya
útja
tanya
ulca
utca
ranya
utca
park
utca
utca
tér
ranya
uIca
utca

te|jes közterü|et
te|jes közterü|et
te|jss kozterü|et
te|jes közterü|et
te|jes köáeri'|et
te|ies köáerÜ|et
té|iés köágru|et
te|ies köztgrÜ|et
te|ies köztsrü|et
te|jes köztsrü|et
te|jes közterü|et
te|ies közterü|et
teÜes köaerÍi|et
te|jes köaerü|et
teÜes köaerü|et
teljes ktzlerü|et
te|jes közterü|st
teljes köáerü|el
teljes köáeni|et
teljes köaorü|et
te|jes közteÍület
te|jes közterü|et

Körze(szK)

oo2
002
001
002
oo2
002
oo2
001
001
001
001
002
002
ool
oo2
oo2
oo2
002
002
001
oo2
002
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Krzigazgatási és E|gktronikus Közszo|gá|tatások Központi Hivata|a
LekéÍdozó; DLZ|D szsntkiÉ|y
Vaíúné széchenyi Marianna

KTRZETEK
TELEPÜLÉs| sTATtszT|KA

Lista oaraméteÍe:
szavazTkÖr . oÍszággyü|ósi képviselók vá|asztása . szL kapubejáÍat
szentkirá|y

Körzst
azonosltTja

KÖrzet
tlpusa

Bács-Kiskun megys

Közst címe

Kossuth L. u'24. A|ta|ános |sko|a
Kossuth L. u.16. Müvelödési Ház

Dátum: 2013.07.241*3,as1
Lapszám: 1

KtzetesÍtet|
cimek szemó|yek

00t
oo2

03-104-00 1-6
03-10/,402-2

620 045
445 894

szgntkirá|y összesen

Körzstesított címek é3 szsmá|yek száma:

Nem köne|g3itett clmek és szemó|yek száma:

1065 1539
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' A telspü|és szintÍe beie|entkezett vá|asztópo|gáÍok számára kÜe|ö|t szavazTkör



Közigazgatási és E|éktronikus Közszo|gá|tatások Krzponti Hivatala
Lekérdezö: DLzID szentkiráIy
Varjúné széchgnyi Marianna

KtRZETEsiTÉs
H|TELEsiTÉs| JEGYzoKtNW

Lista paraméteÍei: SzavazÓkör. orsággyo|ési képvise|ök Vá|asztása - szL kapubejárat
( Bács.Kiskun megye )

oEVK Tipusa szavazikör cime

02 Kossuth L. u.24. Áfta|ános lsko|a
02 * Kossuth L. u.í6. M0ve|ödósi Ház

Dátum: 2013.07.2414:49|00
Laoszám: 1

Ktrzetssltett
c|mek szemé|yek

Szontkirá|y

szavazTkör
. azonositTja

03- 1 04-001 -6
o3-104-OO2-2

620 645
445 894

szgntkirá|y össza3en:

KörzetesÍtett címek é3 3zemé|yek száma:

Nem kör.otesÍtett címek és szemé|ygk száma:

A körzEtgsítés utáni á||apotot hito|e3nek nyi|vánitom.

2013.07.24 '14:49:00

1065 í539

00
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'A te|epü|és szintre bgje|entkezgtl vá|asztTpo|gárok számára kÜe|tlt szavazÓktr


