Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal
Helyi Valasztasi Iroda Vezetqje
9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15.

Ugyszam: 1276-2/2013.

Targy: Szavazokorok kialakltasa
Hatarozat

A valasztasi eljarasrol szolo 2013. evi XXXVI. tv. (tovabbiakban: Ve.) 77. §. (1)
bekezdesenek felhatalmazasa alapjan Kiilsovat telepules szavazokoreinek szamat, sorszamat
es teruleti beosztasat, valamint a szavazohelyisegek cimet a kovetkezok szerint allapitom
meg:
•
•
•
•

a szavazokorok szama: 1
a szavazokor sorszama: 001
a szavazokor teruleti beosztasa: A telepules teljes kozigazgatasi tertilete
a szavazohelyiseg cime: Onkormanyzati Hivatal Kiilsovat, Kossuth u. 70.

Elrendelem a hatarozat Kiilsovat kozseg honlapjan (www.kulsovat.hu), valamint a
Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal Kiilsovati Kirendeltsegenek hirdetotablajan
tizenot napra torteno kozzetetelet.
Hatarozatom ellen a hatarozat kozzetetelenek idotartama alatt nyujthato be fellebbezes a Helyi
Valasztasi Iroda Vezetqjehez. (9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15.) A fellebbezes
illetekmentes.
A fellebbezest a Teruleti Valasztasi Iroda Vezetqje (8200 Veszprem Megyehaz ter 1.) biralja el
harom napon beliil.
A fellebbezesre megallapitott hatarido jogveszto, az a hatarido utolso napjan 16 orakor jar le.
Ahataridot naptari napokban kell szamitani.
Indokolas
A Ve. 77. §. (1) bekezdese ertelmeben a helyi valasztasi iroda vezetqje hatarozattal allapitja
meg a szavazokorok szamat, sorszamat es teruleti beosztasat, valamint a szavazohelyisegek
cimet. A szavazokoroket ugy kell kialakitani, hogy egy szavazokorre mintegy hatszaz,
legfeljebb ezerotszaz valasztopolgar jusson, de minden telepiilesen legyen legalabb 1
szavazokor.
A fentiekben foglaltak figyelembe vetelevel Kiilsovat telepulesen 1 szavazokor kialakitasarol
rendelkeztem, amely szavazokor magaba foglalja a telepules teljes kozigazgatasi teriiletet. A
telepiilesen a 001 korzetbe soroltak szama a telepulesszintre bejelentkezettekkel egyiitt: 626
fo.
A Ve. 80. §-a alapjan a helyi valasztari iroda vezetqjenek a szavazokorok kialakitasarol szolo
hatarozatat a helyben szokasos modon tizenot napra kozze kell tenni.

Hatarozatom ellen a fellebbezes lehetoseget a Ve. 234. § (1) bekezdese biztositja, a
fellebbezest a Ve. 234. § (2) bekezdese alapjan a Teriileti Valasztasi Iroda vezetoje biralja el
harom napon beliil.
A jogveszto hatarido szamitasara, lejartara vonatkozoan a Ve. 10. § (1) -(3) bekezdese
vonatkozik.
Nemesszalok, 2013. Julius 25.
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