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4/2014. (VII. 8.) Makó HVI határozat
Tárgy: nemzetiségi szavazókör kialakítása
HATÁROZAT
Makó Város Helyi Választási Iroda Vezetőjeként Makó városban valamennyi nemzetiség
tekintetében a választópolgárok szavazására egy szavazókört jelölök ki.
Szavazókör szám: 800.
Szavazókör címe: 6900 Makó, Királyhegyesi u. 24. (Idősek Klubja)
Elrendelem a határozatnak Makói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történő
közzétételét.
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással a Csongrád
Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjének (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) címezve. A
fellebbezést a Makói Helyi Választási Iroda Vezetőjénél (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) kell
előterjeszteni úgy, hogy az a megtámadott határozat közzétételének időtartama alatt megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
a) a jogszabálysértésre történő hivatkozást,
b) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét, valamint
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet
esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
INDOKOLÁS
A szavazókörök kialakításának szabályait a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) tartalmazza.
A Ve. 312. § (1) bekezdése alapján valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál.
A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslati felhívás pedig a Ve. 80. §-án, 223. §
(3) bekezdés a) pontján, a 224. § (3) bekezdésén, valamint a 234. § (1) és (2) bekezdésein alapul.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2)
bekezdésének 1. pontja biztosítja.
Makó, 2014. július 8.
Dr. Bánfi Margit
jegyző
Közzétételi záradék:
A határozat a mai napon közzétételre került.
Makó, 2014. július 8.
Dr. Bánfi Margit
jegyző

