MINT A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE
Iktatószám: I.-61-1/2014.
Ügyintéző: dr. Sátor Vera
Tárgy: 13. számú szavazókör területi
beosztásának módosítása
HATÁROZAT
A Paks 13. számú szavazókör a Vácika utca és Vácika köz közterületekkel
bővül.
A körzethez tartozó választópolgárok létszáma nem változik.
Elrendelem jelen határozatomnak a Paksi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
továbbá Paks Város Önkormányzata hivatalos honlapján 15 napra történő
közzétételét.
Határozatom ellen a közzététel időtartama alatt a Tolna Megyei Területi Választási
Iroda vezetőjéhez illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, melyet a Helyi Választási
Irodánál (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.) lehet benyújtani.
INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. §ának (1) bekezdése értelmében „A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását,
valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy
egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.”
Ugyanezen jogszabály 79. § (1) bekezdése szerint „A szavazókörök kialakítását érintő
változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén
módosítja a szavazóköri beosztást.”
A Ve. 77. §-ának (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek az I-9434-4/2013.
számú határozatommal tettem eleget.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 156/2013. (XI.20.) Kt. számú
határozatával döntött arról, hogy a Paks, Vácikában található utcáknak a következő
elnevezést adja:
a) 4845/4. hrsz.-ú út: Vácika utca,
b) 5215/10. hrsz.-ú út: Vácika köz.
Az érintett közterületek a Puskás Tivadar utcáról ágaznak le. A I-9434-4/2013.
számú határozatban ezen névtelen közterületek lakói a Puskás Tivadar utcához
lettek körzetesítve.
A fentiekre tekintettel ahhoz, hogy a 13. számú szavazókörhöz tartozó Puskás
Tivadar utcához körzetesített, de természetben a Vácika utcának elnevezett 4845/4.
hrsz.-ú, valamint a Vácika köznek elnevezett 5215/10. hrsz.-ú út mentén található
ingatlanokba bejelentkezett lakók számára kijelölt szavazókör ne változzon, az
újonnan elnevezett közterületeket is a 13. számú szavazókörhöz kellett
körzetesíteni.
Határozatom a Ve. fent idézett rendelkezésein alapul, hatóságom hatáskörét a Ve.
77. §-ának (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. §-ának
(1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezés illetékmentessége az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §-ának (2) bekezdésének a) pontján alapul.
Paks, 2014. január 3.

dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző
A határozat közzétételének napja:
2014. január 3.
dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Döntésemről értesül:
1.) Tolna Megyei Területi Választási Iroda 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
2.) Irattár

