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Száma: 4812-1/2014 Tárgy: Mindszent városban a nemzetiségi
szavazókörök számának, sorszámának,
teriileti beosztásának, valamint a
szavazóhelyiség címének megállapítása.

HATÁROZAT:

Mindszent város nemzetiségi szavazóköreinek számát, sorszámát és területi
beosztását, valamint a szavazóhelyiség címét az alábbiak szerint állapítom meg:

Mindszent város nemzetiségi szavazóköreirtek száma 1.

A szavazókör sorszáma: 800.

A szavazókör területi beosztása: Ady E. utca, Akácfa utca, Andrássy utca, Arany J.
utca, Áchim A. utca, Árpád utca, Árvíz utca, Babits M. utca, Bajcsy-Zs. utca, Bartók B.
utca, Batthyány utca, Báthory utca, Bem utca, Bene utca, Bercsényi utca, Bereczki J.
utca, Bethien G. utca, Bocskai utca, Botos L. utca, Budai N. A. utca, Búzavirág utca,
Csokonai utca, Damjanich utca, Deák F. utca, Déli utca, Dobó utca, Dózsa Gy. utca,
Elege utca, Erzsébet királynő utca, Esze T. utca, Észak utca, Garami E. utca, Görbe
utca, Hársfa utca, Hódosy I. utca, Hold zug, Horváth Gy. utca, Hunyadi utca, Iskola
utca, Jókai utca, József A. utca, Kápolna utca, Kinizsi P. utca, Kiss E. utca, Klapka
utca, Kodály Z. utca, Kossuth L. utca, Kölcsey utca, Kőrösi Cs. S. utca, Köztársaság
tér, Kun utca, Liliom zug, Ludas utca, Malom zug, Mátyás király utca, Mező utca,
Mikszáth K. utca, Móra F. utca, Móricz Zs. utca, Munkácsy utca, Munkás utca,
Napkelet utca, Nyomás sor, Oncsa sor, Petőfi utca, Rákóczi utca, Rózsa utca, Somogy
utca, ‚ Szabadság tér, Szabadság utca, Szántó K. J. utca, Széchenyi utca, Szőlő utca,
Szt. István utca, Szt. László utca, Tanya, Táncsics M. utca, Téglás utca, Thököly utca,
Tisza utca, Tóalj sor, Új utca, Vadnai utca, Vajda utca, Vasút utca, Viharsarok utca,
Vörösmarty utca, Zrínyi utca.

A szavazóhelyiség címe: Egészségház, Mindszent, Csokonai u. 2.

A központi névjegyzékben szereplő nemzetiségi választópolgárok száma: 141 fő.

Határozatomnak a Mindszenti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint
Mindszent város honlapján (www.mindszent.hu) 15 napra, 2014. július hó 3. napjától
2014. július hó 18. napjáig történő közzétételét rendelem el.

E határozat ellen a közzététel időtartama alatt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez
(jegyző) illetékmentes fellebbezés nyújtható be. A helyi választási iroda vezetője a



fellebbezést a területi választási iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt három napon
belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja.
A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye
nincs.

INDOKOLÁS:

A választási eljárásról szóló törvény értelmében szavazókörök — és így a nemzetiségi
szavazókör(ök) - számát, sorszámát és területi beosztását, valamirLt a
szavazóhelyiség(ek) címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja
meg.

A törvény alapján - amennyiben a központi névjegyzékben szereplő nemzetiségi
választópolgárok száma ettől eltérő rendelkezést nem indokol - valamennyi
nemzetiség számára közös szavazókör szolgál, illetve egy nemzetiség
választópolgárait egy szavazókörbe kell sorolni, és a szavazás lebonyolítására egy
(közös) nemzetiségi szavazóhelyiséget kell kijelölni.

Fentiekre tekintettel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 77. ~
(1) bekezdése, 79. ~ (2) bekezdése, 312. ~-a és 323. ~-a alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint határoztam.

A nemzetiségi szavazókörhöz tartozó választópolgárok száma a központi
névjegyzéknek a határozat kiadásának napja szerinti állapota alapján került
megállapításra.

A határozat közzétételét, és a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok
számának megjelölését a Ve. 80. ~-a rendeli el.

A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 234. ~ (1) - (3) bekezdései alapján adtam
tájékoztatást.

A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 33. ~ (2) bekezdés 1.
pontja alapján illetékmentes.

Mind szent, 2014.július3.
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