
Cserépfalu Község
I{elyi Választási lroda Vezetőjének

7 DaD.[I.15.) batát ozata

Cserépfalu Község Helyi Választrási Iroda vezetőjeként aválasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
Törvény 77. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva Cserépváralja
Község szavazóköreinek sámát, sorszámát és területi felosztását, valamint a szavazőhelyiségek címét
a következők szerint állapítom meg:

S{}1. szánrrú szavazókör Cserépváralja Alkotmány út 52. - Községháza

A szavazókörök leírását jelen határozat melléklete tartalmazza. A szavazókörök területi felosztása
Cserépváralja Község honlapján (www.cserepvaralja.hu) és a Cserépfalui Közös Önkormányzati
Hivatal Cserépváraljai Kirendeltségének hirdetötábláján tekinthető meg.

Elrendelem ahatárazat 15 napra történő közzétételét Cserépváralja község honlapján és a Hivatal
hirdetőtábláján.

Hatiározatom ellen a hatétrozatközzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a Cserépfalui
Helyi VálasztástbadaYezetőjéhez (3413 Cserépfalu, Kossuth űt 125.). A fellebbezés illetékmentes,
A fellebbezést aB-A-Z Megyei Területi Választási lroda vezetője (3525 Miskolc, Vrárosház tér 1.)

bírálja el három napon belül. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, ez a határidő utolsó
napján 16.00 órakor jár le. A hatriridőt naptári napokban kell számítani.

INDOKOLÁS
A Ve, 77. § (1) bekezdése a|apján a szavazőkörök szátnát, sorszámát és területi beosáását, valamint a
szavazőhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapitja meg, úgy, hogy egy szavazőköne
mintegy hatszitz, legfe§ebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárjusson.

A Ve. 80. §- alapján a helyi válasáási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló
határozatát a helyben szokásos módon 15 napta közzé kell tennie, megielölve a központi
névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78. §-a alapján a
települési szintli lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókört is.

Határazatom ellen a fellebbezés lehetőségét aYe.234. § (1) bekezdése biáosítja, a fellebbezést a Ve.
234. § (2) bekezdése alapjan a területi választási iroda vezetője bírálja el három napon belül.

A jogvesáő határidő számitására,|ejártáravonatkozóan a Ve. 10. § (i)-(3) bekezdése vonatkozik.
A fellebbezés illetékmenteségét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének
i. pontja biztosída.

Cserépfalu, 2019. február 15.


