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HATÁROZAT

Mezőberény Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként, a választási eljárásról szóló 2013. évi

XXXVI. Törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. . (1) bekezdése által megállapított feladat- és

hatáskörömbcn eljárva, Mezőberény városában a nemzetiségi önkormányzati képviselők

választására a szavazókör számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a

szavazóhelyiség címét a következők szerint állapítom meg:

A települési nemzetiségi szavazókör illetékességi területe megegyezik Mezőberény

területével.

800. számú szavazókör: Madarak Háza (Mezőberény, Liget tér 1-3)

Elrendelem a határozat Mezőberény város Önkormányzatának hivatalos honlapj án

(ww v valamint a Polgaimesteii Hivatal hudetotablajan tizenot napra torteno

közzétételét.

A határozat ellen, a határozat közzétételétől számított 15 napon belül, a helyi választási iroda

vezetőjéhez címzett fellebbezés nyújtható be. A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a

területi választási iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt három napon belül elbirálja.

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.

A határidőt naptári napokban kell számítani.

INDOKOLÁS

Mezőberény városban négy olyan nemzetiség található, melyhez tartozónak vallotta magát a

2011. évi népszámláláson minimum 25 fő, ezért nemzetiségi szavazókört kell kialakítani.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (a továbbiakban: Ve.) 77 (1)

bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszárnát és területi beosztását, valamint a

szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy

a szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő

választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.

A Ve. 312 (1) bekezdése szerint valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál.

A Ve. 323. (2) bekezdése alapján a szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a

fogyatékossággal élő választópolgárok számára akadálymentes legyen.

A Ve. 80 *-a értelmében a helyi választási iroda vezetője a szavazókör kialakításáról szóló

határozatát 15 napra közzéteszi a helyben szokásos módon.



Hatúrozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234 (l)-(2) bekezdése biztosítja.

A jogvesztő határidő számítására, lcjártára vonatkozóan a Ve. 10. (1) — (3) bekezdése
vonatkozik.

A Fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. (1)
bekezdésének I. pontja biztosítja.

Mezőberény, 2014. június 25.
V

FÍ1esi Szabolcs
jegyző, 1-IVI vezetője

A határozat a mai napon közzétételre került.

Mezőberény, 2014. június 25.

r. Fildesi Szabolcs
‚egyz, HVI vezetője


