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HATÁRO ZAT

Alap Kozség Helyi YáIasztási koda vezet jeként aszavazokcireink számát, sorszámát és tertilteti
beosztását, aszavaz k<irokben aszavaz helyiségek címét,valamint azegyesszavaz k rokbena
választ polgárok szálmát a k<jvetkez k szerint állapítom meg:

- 001. számíszavaz kór Míível désiHáz
701 1 Alap, Fí3 ti 164., 1019 választópolgár

- 002. szémtíszavaz kór Önkormányzat
7011 Alap, Dózsa Gyórgy utca 31 . ,657 vólasztópolgár

A szavaz k<irok teriileti beosztását (utcajegyzéket) jelen hatfuozat melléke tartaImazza.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében
csak Alap Kózség megnevezését tartalmazzu az általam kijelolt 002. szétmu szavazók<irben
(Önkormányzat,7011 Alap Dózsa Gyórgy utca 3 I.) szavazhatnak.

Elrendelern ahatározat Alap K zség hivatalos honlapjan (www.alap.hu), valamint az Alapi K<izos

Önkormrán yzati Hiv atal hirdet táb Iáj án I 5 napra tortén kózzétételét

Ahatérozat ellen - ahatározatkózzétételének id tartama alatt - illetékmentes fellebbezés nyrjtható
be az Alap ktizség helyi választási iroda vezet jéhez (7011 Alap, D zsa Gyórgy utca 31.).A
fellebbezésre megállapított határozat jogveszí , az ahatánd(i utolsó napjan 16.00 órakor jár le. A
hatánld(5t naptái napokb an kell számítani.

A helyi választási iroda vezet je a fellebbezést a teriileti választási iroda vezet(5jehez terjeszti fel,
aki azt harom napon belíil elbírálja, és a szavaz kori beosztást módosítj a, vagy a fellebbezést
elutasítja. A teriileti választási iroda vezet jének határozata ellen további jogorvoslatnak helye
nincs.

INDoKLAS
A szavaz kortiket els alkalommal 2013.jirlius 3l-ig kell kialakítani.

A szavaz korók szrámát, sorszámát és tertileti beosztását, valamint a szavaz helyiségek címét a
helyi választási iroda vezetíije állapítjameg rigy, hogy egy szavaz kórre mintegy hatszáz,legfeljebb
ezer tszán, a ktizponti névjegyzékben szerepl választopolgtír jusson.



A több szavazőköríel rendelkező településen a helyi vrálasztási irodavezetőjének ki kell jelölnie azt

a szavazőkört, ahol a település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

A helyi válaszíásí iroda vezetőjének a szavazőkörök kialakításaról szóló hatarozatát a helyben
szokásos módon 15 napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szeleplő
választőpolgárok szavazőkörönkénti szétmát, továbbá a települési szintű lakóhellyel rendelkező
választópolgarok szavazásétra kij elölt szavazókört is.

Határozatom aválasztási eljarásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 10§(1)-(3) bekezdésein, a
77§(1) bekezdésén, a 78§-árr, a 80§-an, a 23a§(1)-(2)bekezdésén, a 351§(1) bekezdésén, valamint
az illetékekről szóló törvény 33§(2) bekezdésének 1. pontján alapszik.

Alap, 2013.július 31.
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Záradék: Ahatározat kifiiggesztve az Alapi Polgármesteri Hivatal hirdet táb|ájáravalamint
megielenítve a www.alap.hu honlapon 2013.jtílius 31.

Alapo 20l3.jtílius 31.
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Melléklet az AI-868/2013 szám HVI határozathoz

oo1. szÁMÚ SZAVAzÓKoR

MííveI dési Ház
(7011 AIap, Fó ut 164)

Arany János utca

Arany Kuls tanya

Áryádutca

Béke utca

Bocskai utca

F ilt

Hunyadi utca

Kossuth Lajos utca

Mezógazdasági Gépj . tanya

Pet fi Sándor utca I-7

pet fi sándor utca 9

Réhpuszta

Sorke Major

Vancsa}puszta

Znnyikóz



Melléklet az AI-868/2013 szám HVI határozathoz

oo2. s: iMÚ szAVAZÓxon

Onkormányzat
(7011 AIap, Dózsa Gyorgy utca 31)

Ady Endre utca

Béke utca

Dózsa Gyorgy utca

Hold utca

Honvéd utca

József Attil a utca

Kazsokitanya

Mátyás koz

Nap utca

pet fi sándor utca 8

Pet fi Sándor utca I3-I7

Rákóczi utca

Szabadság tér

Tavasz major

Vorosmarty utca


