
Cserépfalu Község
Helyi Választási Iroda Vezetőjének

5/20 1 9. (II. 1 5.) határ ozata

Cserépfalu Község Helyi Válasáási lroda vezetőjeként aválasztási eljárásról szőlő 2013, évi XXXVL
Törvény 77. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva Cserépfalu Község
szavazőköreinek számát, sorszámát és területi felosáását, valamint a szavazőhelyiségek címét a
következök szerint állapítom meg:

{lS1. szárnú szayazókör Cserépfalu, Kossuth űt152. - Művelődési Ház

A szavazőkörök leírását jelen határozat melléklete tartalmazz,a. A szavazókörök területi felosztása
Cserépfalu Község honlapján (www.cserepfalu.hu) és a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivaál
hirdetőtábláj án tekinthető meg.

Elrendelem a hatérozat 15 napra történő közzétételét Cserépfalu község honlapján és a Hivatal
hirdetőtábláján.

Határozatom ellen a hatátozatközzétételének idötartama alatt nyújtható be fellebbezés a Cserépfalui
Helyi VálasztásilrodaYezetőjéhez (3413 Cserépfalu, Kossuth űt l25.), A fellebbezés illetékmentes.
A fellebbezést a B-A,Z Megyei Területi Választási Iroda vezetőle (3525 Miskolc, Városház tér 1.)
bírálja el harom napon belül. A fellebbezésre megállapított haüáridő jogvesztő, ez a határidő utolsó
napjrán 16.00 órakorjrár le, A hatráridót naptáti napokban kell számítani.

INDOKOLÁS
A Ve. 77, § (1) bekezdése alapján a szavazőkörök számát, sorszámát és területi beosáását, valamint a
szavazőhelyiségek címet a helyi válasáási iroda vezetője ál|apítja meg, úgy, hogy egy szavazókörre
mintegy hatszáz,legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő válasáópolgár jusson.

A Ve. 80. §- alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókö.Ot tiututi' ásáről szőlő
határozaát a helyben szokásos módon 15 napta kőzzé kell tennie, megjelölve a központi
nóvjegyzékben szereplő válasáópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78. §-a alapján a
települési szintű lakóhellyel rendelkező válasáópolgárok szavazására kijelölt szavazókört is.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét aYe.234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve.
234. § (Z)bekezdése alapjrán aterületi választási irodavezetőjebiráljael három napon belül.

A jogvesáő határidő számításátra,lejévtáravonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése
A fellebbezés illetékmenteségét az illetékekről szóló 1990. évi Xcilt. törvény 33. §
l. pontja biztositja.

Cserépfalu, 20 1 9. február 1 5.

lvonatkozik.
(2) bekezdésének


