HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL
Csátalja, Kossuth L. u. 2/B.
Szám: 754-2/2013.

Tárgy:

Szavazókörök felülvizsgálata
Csátalja községben

Határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörömben eljárva Csátalja településen a szavazókörök számát, sorszámát és területi
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint állapítom meg:
001. számú szavazókör
Cím: Községháza Csátalja, Kossuth L. u. 2/B.
választópolgárok szavazóköri száma: 662 fő
Területi beosztása
Bem Apó utca
Erzsébet utca
Garai utca
Gilián kastély
Jókai Mór utca
Kossuth Lajos utca
Táncsics Mihály utca
002. számú szavazókör
Cím: Művelődési Ház Csátalja, Dózsa Gy. u. 25.
választópolgárok szavazóköri száma: 649 fő
Területi beosztása
Árpád utca
Batthyány utca
Damjanich utca
Dózsa György utca
Petőfi Sándor utca
Rákóczi Ferenc utca

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására a 001. számú
szavazókört jelölöm ki.
Elrendelem a határozatnak a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal Csátaljai
Kirendeltsége (6523 Csátalja, Kossuth L. u. 2/B.) hirdetőtábláján, valamint a Csátalja Községi
Önkormányzat honlapján (www.csatalja.hu) történő közzétételét.

-2Határozatom ellen a közzétételének időtartama alatt hozzám, mint a helyi választási iroda
vezetőjéhez nyújtható be fellebbezés. A fellebbezést a területi választási iroda vezetőjéhez
terjesztem fel, aki azt három napon belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy
a fellebbezést elutasítja.
Indoklás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 351. § (1)
bekezdése alapján első alkalommal a 2014. évi általános országgyűlési választásokon
alkalmazásra kerülő szavazóköri beosztást 2013. július 31-ig kell kialakítani.
A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását,
valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozatttal állapítja
meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy
szavazókör.
A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról, és
felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi,
megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát,
továbbá azon kijelölt szavazókört is, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező
választópolgárok szavazhatnak.
Csátalja településen a szavazókörök felülvizsgálatát elvégeztem és - a Ve. ide vonatkozó
rendelkezései figyelembe vételével – a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Határozatomat a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.
A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 234. § (1)-(2) bekezdései alapján biztosítottam.

Csátalja, 2013. július 23.

Gallóné Petike Éva
HVI vezető

