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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 és a 306/A által megállapított
feladat- ás hatáskörömben Mezőherény város települési egyéni választókerülctének ás
szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét
a következők szerint állapítom meg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választására:
A települési egyéni választókerület (TEVK) területi beosztása egybeesik a szavazóköri
területi beosztással

- 01 TEVK, 001. szavazókör: Kinizsi úti Óvoda, 5650 Mezőberény, Kinizsi u. 13.
- 02 TEVK, 002. szavazókör: Kodály úti Ovoda, 5650 Mezőherény, Kodály Zoltán

u. 8.
- 03. TEVK 003. szavazókör: Mezőberényi Kistérségi Altalános iskola, 5650

Mezőberény, Luther tér 1.
- 04 TEVK, 004. szavazókör: Zeneiskola, 5650 Mezőberény, Tessedik tér I.
- 05 TEVK, 005. szavazókör: Idősek Klubja, 5650 Mezőberény, Hősök Útja 3.
- 06 TEVK,, 006. szavazókör:Kálvin úti Ovoda, 5650 Mezőberény, Kálvin u. 2.
- 07 TEVK, 007. szavazókör:Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, 5650

Mezőberény Petőfi Út 27.
- 08 TEVK, 008. szavazókör: Mátyás király Úti Ovoda, 5650 Mezőberény, Mátyás

király u. 2.

A szavazókörök területi beosztását (utcajegyzék) a határozat melléklete tartalmazza.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály
értelmében csak Mezőberény város megnevezését tartalmazza, az általam kijelölt 05.
TEVK 005 sz. szavazókörben (Idősek Klubja, 5650. Mezőberény, Hősök útja 3.)
szavazhatnak.

Elrendelem a határozat Mezőberény város Önkormányzatának hivatalos honlapján
(www.rnezobereny.hu), valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tizenöt napra történő
közzétételét.

Határozatom ellen a határozat közzétételétől számított 15 napon belül nyújtható be bírósági
felülvizsgálati kérelem, melyet az illetékes törvényszék bírál el.

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.
A határidőt naptári napokban kell számítani.



INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (a továbbiakban: Ve.) 351. (la)

bekezdése alapj án a helyi önkormányzati választások választókerületeit első alkalommal

2014. március 31-ig kell kialakítani.
A Ve 306/A alapján az egyéni választókerületeket a helyi választási iroda vezetője alakítja

ki, úgy hogy azok összemggő területet alkossanak, és a központi névjegyzék alapján a

választói ogosuhak száma megközelítően azonos legyen.

A Ve. 77. (1) bekezdése alapján szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását,

valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg.

A Ve. 78. *-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda

vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező

választópolgárok szavazhatnak.

A Ve. 80. *-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló

határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi

névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78. -a

alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt

szavazókört is.

Határozatom ellen a bírósági felülvizsgálati kérelem lehetőségét a Ve. 307/Q bekezdése

biztosítja.

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

vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. (1)

bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Mezőberény, 2014. március 31.

H
-Íir Fodesi Szabolcs

jegyző

A határozat a mai napon közzétételre került.

Mezobereny, 2014 aptilis 1
Dr. Földesi Szabolcs

jegyző


