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2/2013.(VI1.30.)HVI vezetői határozat

Tárgy: A szavazókörök számának, sorszámának és területi beosztásának
kialakítása Kövegy településen

HATÁROZAT

A Királyhegyesi Helyi Választási Iroda vezetőjeként Kövegy településen a
szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását és a szavazóhelyiségek címét
az alábbiak szerint állapítom meg:

Kövegy településen a szavazókörök száma: 1

001. sorszámú szavazókör:
C' K" K th 29Ime: ovegy, ossu u.

Közterület elnevezése Szavazásra jogosultak száma
Arany János utca 5 fő
Arpád utca 20 fö
Csillag utca 8 fő
Dózsa Gvörqv utca 58 fő
József Attila utca 21 fő
Kossuth Lajos utca 112 fő
Petőfi utca 36 fö
Rákóczi utca 23 fő
Széchenyi utca 50 fő
Tanya 1 fő
Tavasz utca 10 fő
001. körzetben választójogosultak 344 fő
száma összesen

Elrendelem a határozat 15 napra történö közzétételét a Királyhegyes Község
Önkormányzata illetve Kövegy Község Önkormányzata hirdetőtábláján, valamint
Királyhegyes Község Önkormányzat hivatalos honlapján (www.kiralyhegyes.hu) és
Kövegy Község Önkormányzat hivatalos honlapján (www.kovegy.hu)

Határozatom ellen annak közzétételének időtartama alatt nyújtható be illetékmentes
fellebbezés a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.)
A Helyi Választási Iroda vezetője a fellebbezést a Területi Választási iroda
vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt három napon belül elbírálja és a szavazóköri
beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja. A Területi Választási Iroda
vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.



INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban:Ve.) 351. § (1)
bekezdése alapján a 2014. évi általános országgyűlési választásokon alkalmazásra
kerülő szavazóköri beosztást első alkalommal 2013. július 31. napjáig kell kialakítani.
A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a
szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg
úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen
legalább egy szavazókör.
A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a
helyi önkormányzati választások választókerületi határait.
A két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda
vezetője kijelöli azt a szavazó kört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező
választópolgárok szavazhatnak.
Kövegy településen a választópolgárok száma -344 fő - alapján egy szavazókör
került kialakításra, ebből adódóan nem került kijelölésre szavazó kör, ahol a települési
szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

A helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról
szóló határozatát a helyben szokásos módon 15 napra közzéteszi, megjelölve a
központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát,
továbbá a települési szintű lakóhellyel rendelkező személyek számára kijelölt
szavazókört is.

A határozat közzétételének módja: a Királyhegyes Község Önkormányzata illetve
Kövegy Község Önkormányzata hirdetőtábláján, valamint Királyhegyes Község
Önkormányzat hivatalos honlapján (www.kiralyhegyes.hu) és Kövegy Község
Önkormányzat hivatalos honlapján (www.kovegy.hu) való nyilvánosságra hozatal.

A fentiek értelmében a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint
határoztam.
Határozatom a Ve. 77-80. §-ain alapul.
A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 234.§-a biztosítja.

Királyhegyes, 2013. július 30.


