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Tó!§:Mélykút településen a nemzetiségi

számánalq §orszámának é§
címének
megállapítása.
§zavazókör

területi beo§ztá§ának,
HATÁROZAT

MélykútVáros nemzetiségi szavazókörének számát, sor§zámát é§ területi beosztását, valamint
a szavazóhelyiségének címéta következők §zerint álapitom meg:
nemzetiségi
nemzetiségi
nemzetiségi
nemzetiségi

szavazókör
szavazókör
szavazóköI
szavazókör

száma: l db
sorszáma: 800.
teriilete: megegyezik Mélykút váíos te!üetével
cime: 6449 Mélykut, Petőfi téí2. (KönWtá!)

Jelen hatitozatot meghozatal.inak napjától 15 napra közzéteszem.

Döntésem ellen jelen halaíozat közzétételének időtaltama alatt ( 2014. júniu§ 24. - 2014.
július 9.napján 16.00 óráig) a Helyi vála§ztási koda vezelőjénél - 6449 Mélykút,Petőfi tér l.
- njnjjtható be fellebbezés, aki a Bács-Kiskun Megyei Területi váasztí§i Iroda vezetőjéhez
(6000 Kecskemét, Deiik F. tér 3. sz.) terjeszti fel. A területi vála§ztá§i iroda vezetője a
fellebbezést három napon belü bírálja el. A teriileti vrilasztási iroda yezetőjének hatáíozat
ellen további jogowoslatnak helye nincs. A fellebbezés benyújtása illetékmentes.

INDoxoLÁs
A

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVL törvény ( továbbiakbarr: Ve,) 77.§ (1)
bekezdése éItelmébena szavazókörök
számát, solszámát és tedleti beosztását, valamint a
szavazóhelyiségek címéta helyi válasaási iroda vezetője haíálozattal álapitja meg, mely
hatirozatot a Ve, 80.§-a alapjrán a helyben szokásos módon tizenöt napía közzé kell tenni,
kialakításáról a nemzetiségi váasztások során a Ve. 312.§-a rendelkezik. A
Ve. 312.§ (1) bekezdés alapján valamennyi nemzetiség számifua közös szavazóköI szolgá.
Ugyanezen § (3) bekezdé§ §zerint egy nemzeti§ég vála§ztópolgárait egy §zavazókörbe kell
sorolni. A Ve. 323.§-a §zerint, ha a telepiilé§en tartamk települési nemzetiségi önkormli.n}zati
választást, a küönböző nemzetiségek §zámára közö§ nemzeti§égi szavaáhelyiség szolgáI. A
§zavazóhelyiséget úgy kell kialakitani a fogyatékossággal élő vála§ztópolgárok §Zánára

A szavazókörök

akadálym€ntes

legyen.

A Ve. 312.§ (2) bekezdése szerint a helf váasztiisi iroda vezetőjének kezdeményezésérea
Neiizeti vála§áá§i Iroda elnöke - népszrámlálási adatolca tekintettel , engedélyeáeti, hogy a
helyi vála§áá§i iroda vezetője a településen több szavazóköft alakítson ki, A legutolsó
népszámláásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kéldésirenyújtott

adatszolgátaLás nemzeüségenként ö§szesített adatai szerint a huszonöt ffit etérő 1 (
cigányhoma) nemzetiségnél ó§§zesen l99 fó szerepel. A treínzetiségívílasztópolgárként
történő nyilvántaíá§ 2014. június 24-el éllapota szerinti statisztikában ] fö szerepel,
Mindezek alapján megítélé§em§zelint nem sziikséges több nemzeti§égi szayaáköt
kialakítjí§a Mélykit településen,
Halérozat§m a választrisi eljánisról szóló 2013. évi x)o(vl. töívény 77,§, 80.§, 3l2.§ és
323.§-aiban foglalt jogszabáyi rendelkezéseken alapul.

A jogorvoslati tájéko tíatás ave.234. § -árL é§ az illetékekröl szóló 1990, évi xCI
33. § (2) bek€zdé§ 1, pontján alapul.

.

törvény

Mélyktit, 2014. junius 24.
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jegyző,
a Helyi Válaszuísi koda vezeóje

hatólozat közzétételénekmódja: Mélykút Város honlapjón, valamint a Polgóruesteli
Hfugtal hirdetőtóblók laló nyihlónossógra hozatal.

