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beosztásának, valamint a
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címének

Sajószentpéter Város
Helyi Választási Iroda vezetőjének

1 l20l3. (yII. 26.) határozata

A választási eljrárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. s (1) bekezdésében

meghatározott hatáskörömben eljárva meghoÍam az a|ábbi

Határozatot.

Sajószentpéter város szavazókörernek számát, sorsámát, területi beosÍását, a szavazőhelyiségek

cimét az alábbiak szerint határozom meg:

001.számú szavazókör:
37 7 O Sajőszentpéter, Hunyadi utca 1 1. (Rendezvény ek Háza)

002.számú szavazókör:
3770 Sajőszentpéter, Kossuth Lajos út 40. (Területi Szociális Központ és Bölcsőde)

003.számú szavazőkör:
3770 Sajószentpéter, Semmelweis utca 4. (SKNoÓ Semmelweis Utcai Tagóvodája)

004.számú szavazótkijri ,

3770 Sajőszentpéter, Ilarica utca 3. (Sajószentpéteri Központi Napközi otthonos ovoda)

005.számú szavazókör:
3770 Sajószentpéter, Kátvin tér 35. (Városgondnokság)

006.számú szavazókör:
3770 Sajószentpéter, Katalin utca 47. (Dusnoki Közösségi Ház)

007.számú szavazókör:
3770 Sajószentpéter, Bem J. utca 15. (Lévay József Városi Könyvtár)

008.számú szavazókör:
3770 Sajőszentpéter, Bányász utca 6.

009.számú szavazókör:
3770 Sajószentpéter, Vörösmarty utca

010.számú szavazókör:

1. (Hunyadi Mátyás Tagiskola)

3770 Sajószentpéter, Sport atca3212. (Szepesi Gusztáv Városi Stadion)



A szavazőkörök területi beosztásának részletes leírását jelen határozat melléklete tartalmazza.

A Sajószentpéter városban települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására a

001. számú szavazőkörtjelölöm ki.

Elrendelem e határozat Sajószentpéter város hivatalos honlapján ( www.sajoszentpeter.hu) valamint a

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájántizenöt napra történőközzétételét'

Aközzététel időtartama 2013. július 30. napjától2013. augusztus 13. napjáigtart.

Határozatom ellen a közzététel időtartama alatt Sajószentpéter Város Helyi Választási Iroda

Yezetőjéhez (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Fax: 458/52I-137, e-mail cím:
titkarsag@sajoszentpeter.hu ) lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezés illetékmentes.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 20l3.augusztus 13-rán 16.00 óráig megérkezzen
a Helyi Választasi Iroda vezetőj éhez. E határidő jogvesáő.

A fellebbezést a Borsod-Abat$-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda vezetője (3525 Miskolc,
Városház tér l.) a fellebbezés felterjesáésétől számított három napon belül bírálja el.

Indokolrás

A Ve. 351. $ (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 20|3. július 31-ig kell
kialakítani.

A Ve. 77. $ (l) bekezdése alapján a szavazőkörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a

helyi szavazőltelyiségek cimét a helyi választási iroda vezetője (továbbiakban: HVI vezető)

határozatta| á|lffia meg úgy, hogy egy szavazőköne mintegy hatszáz legfeljebb ezerötszáz a

központi név je gy zéken szerep lő választópolgár j usson.

A Ve. 78.$-a énelmében akétvagy több szavazókönel rendelkező településen a ITVI vezetőnek ki
kell jelölnie azt a szavazőkört, ahol a települési szintrí lakóhellyel rendelkező választópolgárok

szavazhatnak.

A Ve. hivatkozott rendelkezései alapján Sajószentpéter város szavazóköreinek számát, sorszámát,

területi beosztását, a szavazőhelyiség címét a hatátozat rendelkező részében foglaltak szerint

állapítottam meg.

A szavazőkörök területi beosztását _ annak terjedelmére tekintettel _ a hatírozat mellékletében

állapítottam meg.

A határ ozat kö zzétételr ól a Ve. 8 0. $ 
_ a al apj án rende lkeztem'

A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 234' s (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A határidő lejárta,jogvesztő jellege a Ve. 10' $-ában foglaltakon alapul'

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv' 33.$ (2)bekezdés 1. pontja

biztosítja'

Sajószentpéter, 20 13'július 26.
-s G{oi. óouó Jt"*+,n-
dr.\Guláné Bacsó Krisaina

FIVI vezetőíffi


