Csömör Nagykozseg
HELYI VALASZTASI IRODA VEZETOJE
2141 Csömör, Szabadság u. 5.

Ugyiratszám: 129-2/2014.

Tárgy: Csömör Nagykozsegben kialakItott
szavazókörök felulvizsgalata

HATAROZAT
A választási eljárásrOl szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. (1) bekezdésében
§
biztosItottjogkorOrnben eljárva Csömör Nagykozségben a szavazókörök felulvizsgalatat elvegeztem.
Csömör Nagykozsegben a szavazókörök számát. sorszámát és terUleti beosztását, valamint a
szavazOhelyiségek cimét az alábbiakban határozom meg:
1.) 001. számü szavazókör

Petôfi Sándor Miivelôdési Ház
2141 Csörnör, Vörösmarty u. 1.
Választopolgárok szárna: 1084 fö

2.) 002. szárnü szavazókör

Petôfi Sándor Müvelödési Ház
2141 CsOmör, Vorosmarty u. 1.
Valasztópolgarok száma: 981 fô

3.) 003. szãmñ szavazókör

Krammer Teréz Zeneiskola
2141 CsömOr, Szabadsag u. 3.
Választópolgarok száma: 882 fö

4.) 004.

Krammer Teréz Zeneiskola
2141 Csömör. Szabadság u. 3.
Választopolgarok száma: 971 fö

szárnü

szavazókör

5.) 005. számt szavazókör

Nefelejcs Ovoda
2141 Csömör, Kacsóh P. u. 6.
Választopolgárok száma: 1022 fô

6.) 006. szárnii szavazókör

Nefelejcs Ovoda
2141 Csömör. Kacsóh P. u. 6.
Valasztopolgarok száma: 1075 fô

7.) 007. szárnñ szavazókör

Kéknefelejcs Ovoda
2141 Csömör, Laki u. 3.
VálasztOpolgárok szárna: 1047 fö

A telepulési szintfl lakóhellyel rendelkezö választopolgárok számára kijelOlt szavazókOr:
001. szám(i szavazókOr

Petôfi Sándor Müvelôdési Ház
2141 CsOmör, Vorosmarty u. I.

A szavazókörök részletes IeIrását jelen határozat mellékiete tartalmazza. A szavazókörök terUleti
felosztasa Csomor Nag’kozseg
honlapjan (wwsornor_hu) es a Polgarmesten Hnatal
hirdetötábláján tekinthetö meg.

A határozat ellen a közzétételétôl számItott 15 nap alatt nyñjtható be fellebbezés a helyi helyi
választási iroda vezetôjéhez (2141 Csömör, Szabadsag u. 5.; fax: 06/28/544-033, e-mail:
jgyzosoipr.hu). A helyi választási iroda vezetöje a Cellebbezést a területi választási iroda
vezetôjéhez terjeszti fel, aki azt három napon belOl elbirálja, és a szavazóköri beosztást módositja,
vagy a fel lebbezést elutasitj a.
INDOKOLAS
A szavazóköröket a Ve. 77. § (l)-(2) bekezdésében, a 78. §-ában, a 165.
166. §-ában foglaltak figyelembe vételével alakItottam ki.

§

(1)-(2) bekezdésében, a

A Ve. 77. § (1) bekezdése ñgy rendelkezik, bogy “A szavazókörök számát. sorszámát és területi
beosztását, valamint a szavazOhelyisegek cimét a helyi választási iroda vezetôje állapItja meg Ogy,
hogy egy szavazókorre mintegy hatszáz, legfeljebb azonban ezerötszáz a kozponti névjegyzékben
szereplö választopolgár jusson, de minden telepulésen legyen legalább egy szavazókör.”
Csömör Nagykozségben a szavazókörök számát és területi beosztását ennek megfeleloen
felulvizsgaltam és megallapItottam, hogy a területi beosztásában változtatás szukseges.
A telepulési szintü lakóhellyel rendelkezô választopolgárok számára a Ve. 78. §-a alapján a 001.
számü akadálymentes szavazókört kijelöltem.
A Ve. 165. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint a szavazohelyiseget ñgy kell kialakItani, hogy a
valasztOpolgarok számára jOl megkozelIthetä legyen, garantaija a választOpolgárok befolyásolástól
mentes joggyakorlását, biztosItsa a szavazatszámlálO bizottsag zavartalan miiködését. A Ve. 165. (2)
bekezdése szerint a szavazohelyiseg nem lehet olyan épUletben, amely részben vagy egeszeben
jelölt vagy jelölö szervezet használatában van. A Ve. 166. §-a szerint minden teleptilésen minden
választókerületben Iegalább egy szavazóhelyi séget akadálymentesIteni kel 1.
—

—

Határozatomat a Ve. 77.

§

(1) bekezdésében foglaltak alapján hoztam meg.

Ajogorvoslati Iehetöseget a Ve. 234.

§ (1) bekezdése biztositja.

A határozat közzétételének módja: Csörnör Nagykozseg honlapján és a Polgarmesteri Hivatal
földszintjén elhe lyezett h irdetötáb Ian való nyi lvanossagra hozatal.
Csomor, 2014 januar 17
Dr Katona Peter HVI vezeto megbizasabol
t_)

Kovács Jáñosné
HVI vezeté helyettes
Záradék:
Jelen határozatot és a hozzá tartozó mellékletet 2014. január I 7-en Csömör nagykozseg honlapjan és a
Polgármesteri Hivatal földszintj en elhelyezett h irdetötábláján közzétettem.
Dr Katona Petei HVI vezeto rnegbizasabol
Kovacsiansne
H\ I .ezeto hel\ettes

-

