
Saj6keresztriri Kcizos 0nkormdnyzati

Hivatal Jegyz6je

mint Helyi VSlasztdsi troda Vezet6je

91,6-3/201,6.

Td rgy: Szavaz6kori 6s korzetadatok felti lvi zsgd lata

HATAROZAT

saj6keresztrir Kdzcis onkormdnyzati Hivatal Jegyz6je, mint a Helyi Vdlasztdsi lroda Vezet6je a
vdlasztdsi eljiiriisr6r szoro 2ot3.6vi XXXVT. t6rv6ny (a tovdbbiakban: ve.) 77.s (tl bekezd6s6ben
biztositott jogkoromben eljiirva saj6senye Kcizs6gben a szavaz6korok feliilvizsgiilatdt elv6gezterm.

saj6senye kozs6gben a szavaz6kor szdmdt, sorszdmdt 6s teruleti beosztdsdt, valarnint a
szavaz6helyis6g cim6t az aldbbiakban hatdrolom meg.

1'./ saj6senye 0or.sz.szavdzilkiir petfifi rtt 14. szdm (Faruhdza)

Kdrzetesitett szem4lyek szd ma: 361

Kiirzetesftett cimek sz6ma : I4g

A szavaz6kor r6szletes leirdsdt jelen hatSrozat mell6klete tartalmazza. A szavaz6k6r teriileti
felosztdsa a saj6keresztriri K6zos onkormdnyzati Hivatal saj6senyei kirendelts6g hirdet6t6bliirjiin 6s
saj6senye K6zs6g hon rapjdn (www.saiosenve.hu) tekinthetd meg.

A hatiirozat ellen a kcizz6t6tel6t6l szdmitott 15 nap alatt ny0jthat6 be fellebbez6s a helyi vdlasztdsi
iroda vezetSj6hez (379L Saj6keresztrir, Rdk6czi rit 40. szdm, fax: O6/46-s27-2gL, er-mail:
i nfo (Osa ioke resztu r. h u ).

A helyi Vdlasztdsi lroda vezet6je a fellebbez6st a tertlleti vdlasztdsi iroda vezet6j6hez terjeszti fel, aki
azt hdrom napon beliil elbirdlja, 6s a szavaz6kriri beosztdst m6dositja, vagy a fellebbez6st elutasitja.
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auVe'77.s-iiban, 165.5 (1)-(2) bekezd6s6ben, a r65 5-dban fogrartak

A Ve' 77'5 (1) bekezd6se 0gy rendelkezik: ,,A szavaz6ktjrcjk szdmiit, sorszdmdt 6s terureti beosztdsdgvalamint a szavazdhelyis6gek cim6t a hetyi vdlasztdsi iroda vezet6je iillapitja meg fgy, hogy egyszavaz6kcirre mintegy hatszdz, legfeljebb azonban ezerdtszdz a kdzponti n6vjegyz6kben szereper6vSlaszt6polgdr jusson, de minden terepiir6sen regyen regariSbb egy szavaz6kcir.,,

saj6senye kcizsdgben a szavaz6k6rdk szdm6t 6s beosztdsdt ennek megfelel6en fellilvizsgdltam.
Hatdrozatomat a ve. 77.5(r) bekezd6s6ben fogrartak szerint hoztam meg.

A jogorvosrati rehet6s6get a Ve. 234.5(1) bekezddse biztosftja.

A hatdrozat kcizl6s6nek m6dja: saj6keresztrir Kozcis onkormdnyzati Hivatar saj6senyei kirenderts6gfcildszintj6n elhelyezett hirdet6tdbldn 6s Saj6senye kdzs6g honlapjiin va16 nyilvdnossdgra hozatar.

Saj6keresztti r,201.6. mdjus 31,

Zdradik:

Jelen hat6rozatot 6s a hozz6 tartoz6 mel16kletet 2015..mdjus 31-6n a saj6keresztriri Kcizcis
0nkormdnyzati Hivatal saj6senyei kirendelts6g fcildszintj6n elhelyezett hirdet6tdbliijdn 6s saj6senye
kozs6g honlapjiin kozz6tettem.

Saj6keresztri r,201,6. mdjus 31.

suzsa

Vezet6



Kozigazgat6si 6s Erektronikus Kdzszorg6rtatdsok Kdzponti HivataraLek6rdez6: I SD'D Sai6keresztrir., K6;" ilirmanyzati H ivatalKurusta B615n6

KORZETEI(
TELEPULESI STATISZTIKA
A telepiil6s adatai ziroltak

Lista param6tere:
Szavaz6k6r _ Onkorm6nyzati viilasztdsok _ SZL kapubej6ratSaj6senye 

BorsoO_nO",i1_Zempl6n megye

Krizet Kdzet K6zet cimeazonoslt6ja ilpusa

001 05-267-001-5 * pet6fi u.14. (Fatuhdza)

D6tum: 2016.05.31 10:47:44
Lapsz6m: 1

Kozetesitett
cimek szem6lyek

148 361
Saj6senye iisszesen

Kiirzetesitett cimek 6s szem6lyek sz6ma:

Nem krizetesitett clmek 6s szem6tyek sz6ma:

148

0

361

0

1s\

o

."i

* A teleptjl6s szintre bejelentkezett


