Bodrogkisfaludi K6zos Onkormdnyzati Hivatal Jegyzfje, mint
Helyi Vdlasztdsi Iroda Vezet6je
39t7 Bodrogkisfalud, Kossuth rit 65.
Tef, fax: 06/471396-05
e. mail : bod roq kisfa I ud @boki h iva.t-on I i ne. h u

Szdm

: Bk/L7-3/20L9.
Tdrgy: Szavaz6k6r felUlvizsgslata Bodrogkisfalud

HatSrozat:
Bodrogkisfalud k6zs6g Helyi VSlasztdsi Iroda vezet6jek6nt a vdlasztdsi
efj6rdsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrvdny (a tovdbbiakban: Ve.) 77.9 (1)
bekezd6se iiltal megdllapitot feladat- 6s hatSskdrdmben Bodrogkisfalud
kozs6g szavaz6kor6nek szdmdt, sorszdmdt 6s teruleti beosztdsdt, a
vdfaszt6polgairok sz6m6t valamint a szavaz6helyisdg cim6t a 650-4/2013.
szdmf hatdrozatommal Sllapftottam meg.
A Ve. 79. 5. (1) bekezd6se alapjSn a szavaz6kort illet6en a felUlvizsgslatot
elv6geztem, a szavaz6kdr szdmdban, sorszdmdban 6s teruleti
beosztiis6ban a 650-4/20t3. sziimri hatiirozatomban foglaltakban
k6ztertjlet nev6nek vSltozds miatt van vdltozds a szavaz6k6r szdma,
sorszdma 6s teruleti beosztdsa az alSbbi: :

-

szavaz6kdr: Aftal5nos Iskola SgtT Bodrogkisfalud,
Kossuth fit 6tl A
- a vSfaszt6polg6rok sz5ma 2O19. januSr 1-6n z 744 t6
OO1.

A szavaz6k6r tertileti beosztdsdt (terUleti leirdsdt: t6rk6p, utcajegyzdk)
hatdrozat mell6klete tarta lmazza.
Elrendelem

a

a hatdrozat

Bodrogkisfalud kdzs6g 0nkormdnyzata hivatalos
honlapjiin (www.bodrogkisfalud.hu), valamint a Bodrogkisfaludi Kdz6s
Onksrmdnyzati Hivatal hirdet6tdbldjdn tizen6t napra t6rt6nci kozz6t6tel6t.
Hatdrozatom ellen a hatiirozat kdzzdtdtel6nek id6tartama alatt nyrljthat6
be fellebbez6s Bodrogkisfalud k6zs6g Helyi VSlasztdsi lroda vezetcij6hez
(39L7 Bodrogkisfalud, Kossuth rit 65.)
A fellebbez6s illet6kmentes.

A fellebbezdst a Borsod-Abarij-Zempl6n Megyei Tertileti Viilasztdsi Iroda
vezet6je (3525 Miskolc, Vdroshdz t6r 1.) birSlja el, hdrom napon belUl.
A fellebbez6sre megdllapltott hatdrid6 jogveszt6, az a hatdridS utols6
napjdn 16 6rakor jdr le. A hatdrid6t naptdri napokban kell szdmitani,

IndokolSs
A vSlasztdsi eljdrdsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t6rv6ny (a tovdbbiakban:
Ve.) 351. 5 (1) bekezd6se alapjdn a szavaz6kdroket els6 alkalommal
2013. jtilius 31-ig kellett kialakitani.

A Ve. 79. 5 (1) bekezddse alapjSn A szavaz6kdr6k kialakit6sdt 6nntd
vdltozSsokat a helyi vSlasztdsi iroda vezet6je folyamatosan figyelemmel
kis6ri, 6s sztiksdg eset6n m6dositja a szavaz6kdri beosztdst..

A fenti rendelkez6s alapjdn a szavaz6kori beosztds felulvizsgdlatdt
efv6geztem, a 65A-4/2At3. szdm0 hatdrozatommal megdllapitott
szavaz6kori beoszt6s m6dosft6sa sztiks6ges, k6zteruilet n6vvSltozdsa miatt
Vords Hadsereg 6t Kisfaludi titra vSltozott, Sallai ft Templom 6tra
vdltozott.
Hatdrozatom ellen a fellebbez6s lehet6s6g6t a Ve. 234. g (1) bekezd6se
biztositja, a fellebbez6st a Ve. 234. 5 Q) bekezd6se alapjdn a teruleti
vdlasztdsi iroda vezet6je birdlja €1, hdrom napon beltil.
A jogveszt6 hatdrid6 szdmitdsdra, lejdrtdra vonatkoz6an a Ve. 10. g (1) (3) bekezd6se vonatkozik.

A fellebbez6s illetdkmentess6gdt az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi
tdrv6ny 33. 5 (2) bekezd6s6nek 1. pontja biztosftja.
Bodrogkisfalud, 2019. februdr 12.
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Mell€klet
A szavaz6kdrhdz tartoz6 utcanevek jegyz6ke:

1./ Ady telep
2./ Arany Jdnos 0t
3./ Bem 0t

4./ Dedk tt
5./ Ddzsa tt
6./ Hunyadi 6t

7./ J6zsef Attila 0t
8./ KiliSn rtt
9./ Kisfaludi 0t
10./ Klapka 0t

11./ Kossuth tit
72./ Mdv vasttdllomds
13./ PetSfi kdz
H./ Pet6ti 0t
15./ R1kdczi tit
16,/ T6ncsics telep
17./ Templom ut
18./ Vastt tit

