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3/2019. (VII. 04.) HVI számú H A T Á R O Z A T
Kecel Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a szavazókörök
felülvizsgálata eredményeként a szavazókörök kialakításáról szóló 1/2013. (VII.31.) számú határozatomat
az alábbiak szerint módosítom:
1) A 006. számú szavazókör vonatkozásában - a szavazókör sorszámának és területi beosztásának
változatlanul hagyásával – a szavazóhelyiség címe az alábbiak szerint módosul:
„006. számú szavazókör , Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. keceli ügyfélszolgálati pont, Avar tér
1.”
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1005 fő
2) A 007. számú szavazókör vonatkozásában - a szavazókör sorszámának és területi beosztásának
változatlanul hagyásával – a szavazóhelyiség címe az alábbiak szerint módosul:
„007. számú szavazókör, Czinka Panna Óvoda, Szilosi u.62.”
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 644 fő
Az 1/2013.(VII. 31.) számú határozat jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban
maradnak.
Elrendelem a határozat 15 napra való közzétételét Kecel Város hivatalos honlapján (www.kecel.hu),
valamint Keceli Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a Városi Könyvtárban.
Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezés nyújtható be a helyi választási
irodához (6237 Kecel, Fő tér 1.) a közzététel időtartama alatt. A fellebbezés illetékmentes. A határidőt
naptári napokban kell számítani.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a
lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a
külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy
más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja
benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS
A Ve. 77.-78.§-a a szavazókörök kialakítását, 79. §-a pedig a szavazókörök felülvizsgálatát szabályozza.
A szavazóköri beosztás 2013. évi meghatározását követő időszakban szerzett tapasztalatok alapján, a
szavazók és a szavazás lebonyolításában résztvevők igényeinek, valamint szavazás biztonságának
figyelembe vételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A határozat a Ve. 77.§ (1) bekezdésén, 79 §-án, 80.§-án valamint a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.
234.§-án alapul.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1.
pontja biztosítja.
Kecel, 2019. július 04.
dr. Beros András
HVI vezető
Közzétételi záradék:
A határozat a mai napon közzétételre került.
Kecel, 2019. július 05.
dr. Beros András
HVI vezető

