
Cserépfalu Község
Helyi Választási Iroda Vezetőjének

6/2019.(n. 1 5.} határozata

Cserépfalu Község Helyi Választási lroda vezetőjeként avá|asztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI'

Törvény 77. $ (if bekezdése által megállapított leladat- és hatáskörörrrben eljárva Btikkzsérc Község

szavazóköreinek szán-rát, sorszátrrát és területi felosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a

következők szerint állapítom meg:

001. számú szavazókör Bükkzsérc' Rákóczi út 120. - Művelődési Ház

A szavazőkorök leírását jelen lratározat rnelléklete taftalmazz'a. A szavazókörok területi felosztása

Bükkzsérc Község honla"pjári (lyr!r-bu1&zscis.h!) és a Cserépf'alui Közös Önkorrnányzati Hivatal

B Likkzsérc i Ki ren cleltségétrek lr irdetótáb l áj án tekirrthető rne g.

Elrendelem a határozaÍ 15 napra törtérrő kőz:zétételét Biikkzsérc kozség lroniapján és a Hivatal

hirdetőtáb1áján.

Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyÚritlrató be fellebbezés a Cserépfalui

Helyi Választási lroda Vezetőjéhez (3413 Cserópfalu' Kossttth út l25'). A fellebbezés illetékrnentes'

A fellebbezést aB-A-Z Megyei Terlileti Választási Iroda vezetője (3525 Miskolc, Városház tér 1')

bírálja el ltárotn napon beltil. A follebbezésre megállapított határiclo jogvesztó, ez ahatáridő r-rtolsó

napján i 6'00 órakor jár le. A határidót naptári napokban kell szarnítarri.

INDoKoLÁS
A Ve. 77. $ (1) bekezdése alapjáIr a szavazókorök szárnát, sorszámát és területi t'leosztását, valamint a

szavazóhelyiségek címét a t-'eiyi uatas'tási iroda vezetője állapítja meg. úgy, lrogy egy szavazókörre

rnirrtegy nitszaá,legfeljebb ezátötszáz' a közporrti névjegyzékben szereplo válasáópolgár jusson"

A Ve' B0. $- alapján a helyi vá|asztási iroda vezetőjének a szavazőkörök kialakításáról szóló

határozatáÍ á n"tyu"n szokásos módon 15 napra kőz'zé kell tennie, megielölve a közporrti

névjegyzékben szereplo választópolgárok szavazókorönkénti számát, továbbá a Ve. 78. $_a alapján a

telepiiilsi szirrtű lakó'hellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazóktjr1 is'

Határozaiom el|en a fellebbezés lehetőségét aYe.234. $ (1) bekezdése biaosítja. a felleblrezést a Ve.

234. $ (2) bekezdése alapján a terÜleti választási iroda vezető je bíráija el három napon bel|ii'

A jogvesztó határido számítására. lejártára vonatkozóan a Ve. 10. $ (i)-(3) bekezdése vonatkozik'

A fellebbezés illetékmenteségét az illetékekrőI szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. $ (2) bekezdésérrek

l. porrtja biztosítja.
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