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HatArozat szavaz6helyis6g cim6nek
m6dosit6srir6l

HATAROZAT
A v6lasztdsi eljardsr6l sz6l6 2013. dvi XXXVI. torv6ny 79. g (1) bekezd6sben meghat6rozott
feladatkcirdmben elj6rva Luddnyhalfszi kiizs6g 002. szfmfi szavaz6klrfihez tartozf
szavaz6helyis69 cim6t 2018.01.01, napjdt<il az akibbiak szerint m6dositom:

A szavaz6kcir szdma

ds a szavaz6helyisdg cime a krivetkezo:

Szavaz6kiir szimaz Szav az6helyis6g cime:
002.
R6k6czi rit 69. Polgdrmesteri Hivatal

Vf lasztrlpolgrirok sz:ima:
499

Szavaz6kiir tipusa: Normdl + kijeliilt szavaz6ktir az {tjelentkezf vflaszt6polgfrok
telepiil6si szintii lak6hellyel rendelkez6 v6laszt6polg:irok szdmdra

6s

Elrendelem a hatdrozat LLrdanyhalaszi Krizsdg Onkorn inyzat|nak hivatalos honlapj6n
(www.ludanyhalaszi.hu) ds hirdetotdbl6j6n val6 kozz6t6teldt I 5 napra.
Hat6rozatom ellen a kozzetltel id6tartama alatt a N6grrid Megyei Teriileti V6lasztdsi iroda
Vezetojdhez (3100 Salg6tarjrin, R6k6czi iil 36.) cimzett, de hivatalomn6l benyfjtand6
fellebbezdssel lehet dlni. A f'ellebbez6s illetdkmentes.

A f'ellebbezdsnek tarlalmaznia

l<ell:

a j ogszab6lysdrtdsre tdrtdno hivatkozrist,
b) f'ellebbezds benyirjt6j6nak r.revdt, lakcim6t (szdkhely6t) ds ha a lakcim6tol (szdkhely6tol)
eltdr postai 6rtesitdsi cimdt, valamint
c) a k6relem benyfit6j6nak szem6lyi azonosit6i6t, illetve ha kiilfiilddn 6lo, magyarorszdgi
lakcimmel nem rendelkez6 v6laszt6polgar nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a magyar
6llampolg6rsdgdt igazolo okitat6nak tipusiit ds szimiLt, vagy jeldlo szervezet vagy m6s
szervezet eset6ben a szervezet bir6s6gi nyilvrintartzisba-vdteli sz6m6t.
A f'ellebbezds tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxsz6m6t vagy elektronikus levdlcimdt,
illetve kdzbesitisi megbizottj6nak nevdt ds telef'axszdmdt vagy elektronikus lev6lcfmit.
A fellebbez6sben irj tdnyek ds bizonyitdkok is felhozhat6k.

a)

INDOKOLAS

A vtilaszthsi eljfrhsr6l sz6l6 2013. dvi XXXVL ldrudny (a tovdbbiakban: Ve.) 351. $ (1a)
bekezd6se alapjdn a l.relli onkoln,d:Tyzati vdlasztasok valasztoke riileteit els6 alkalon.rmal
2014. mdrcius 3l-ig kellett liialakitani a Ve. es a Nemzeti V6lasztrisi h'oda elncikdnek
kialakitas6r'61 szol6 ll20l3. (VII.8.) inldzkedisdben foglaltak figyelembevdtelivel.

,/.

AYe.77. $ (l)-(2) bekezddse szerint a szavaz6kcirdk szdmti, sorsz6n6t ds tertileti beosztiisat,
valamint a szavaz6helyis6g cimdt a helyi vdlaszt6si iroda vezetoje hatdrozattal 6llapitja meg
ugy, hogy egy szavaz6korre mintegy 600, legfeljebb 1500 v6laszt6polg6r jusson.
A szavaz6kdr teriilete nem ldpheti 6t sem a telepiilds, sem az orsz6ggyril6si, sem a helyi
onkorm6nyzati v6laszt6sok v6laszt6keriileti hatfuait. Minden te1epii16sen, minden
viilaszt6keriiletben legal6bb egy szavazohelyisdget akadiilymentesiteni kell.
A Ve. 79. $ (1) bekezddse szerint a szavaz6krirrjk kialakit6sdt 6rint6 v6ltozdsokat a helyi
v6lasztdsi iroda vezet6je folyamatosan figyelemmel kisdri,6s sz[ksdg esetdn m6dosida a
szavaz6kdri beosztAst.

Mivel a Ludrinyhalitszi 002. szavuokdr elhelyezdsdre szolg6l6, R6k6czi it 28. szim alatti
(Mrivelod6si haz) dpiilet teljeskrini felfjit6sa 2018. dv elejdn megkezd6dik, nem lesz alkalmas
a szavaz6kdr elhelyez6sdre, ez€rt a rendelkez6 r6sz szerint d6nt6ftem.

Megdllapitom, hogy a Rdk6czi tt 69. (Polg6rmesteri hivatal) sz6m alatti dpiiletben a
szavaz6helyis6g j6l megkcizelitheto, garantalja a vrilaszt6polg6rok befolyrisokist6l mentes
joggyakorl6s6t, rnegfelelo m6retri, biztositia a szavazalsz mlii6 bizotts6g zavartalan
miikdddsdt, igy a szavazds lebonyolitds6ra alkalmas.

Az illet6kmentess6get az illetdkek6l sz6l6 1990. dvi XC[I. tdrvdny 33. $ (2) bekezdds

1.

nnntiq hiztncifia

Hattuozat jogalapja a Ye.77-80 $-a, 165-166. $-a, 351. $ (1) bekezd6se.
lehetosdgdt aY e. 234. $ ( I ) bekezd6se alapj6n hat6roztam meg.

Ludanyhal6szi, 201 7. december
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A jogorvoslat

