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LÖVİI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
9461 Lövı, Fı utca 181.

Tel.: 06-99-533-550
Fax: 06-99 533-558

korjegyzo@lovokorjegyzo.hu

Iktatószám: 691-1 /2013.

Tárgy : Szavazókörök felülvizsgálata

Határozat:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban: Ve ) 77. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Lövı községben a szavazókörök
felülvizsgálatát elvégeztem.
Lövı községben a szavazókörök számát – az eddigieknek megfelelıen – az alábbiakban
állapítom meg:
001 szavazókör

Lövı, Szolgáltató és Kulturális Központ
9461. Lövı, Fı utca 32.

A határozat ellen annak közzétételétıl számított két napon belül a Területi Választási iroda
Vezetıjéhez ( 9022 Gyır, Árpád utca 32. ) lehet kifogással élni.

Indokolás:
Lövı község szavazókörének felülvizsgálatát a Ve. 77. § (1) bekezdése alapján elvégeztem.
Lövı település lakosságának száma 2013. január 1-jén 1432 fı.
A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján : „ A szavazókörök számát, sorszámát és területi
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetıje határozattal
állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi
névjegyzékben szereplı választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy
szavazókör.”
A határozat a település hirdetıtábláján, valamint honlapján – www.lovo.hu – kerül
közzétételre.
A határozatom a Ve. 77. § (1) bekezdésén alapul. A hatáskör és illetékesség szabályait a Ve.
10. § (1) bekezdése határozza meg, a kifogás benyújtásának jogát a Ve.208. §-a szabályozza.
Lövı , 2013. július 30.
Lukács Antalné
Jegyzı
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LÖVİI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
9461 Lövı, Fı utca 181.

Tel.: 06-99-533-550
Fax: 06-99 533-558

korjegyzo@lovokorjegyzo.hu

Iktatószám: 691-3 /2013.

Tárgy : Szavazókörök felülvizsgálata

Határozat:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban: Ve ) 77. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Nemeskér községben a szavazókörök
felülvizsgálatát elvégeztem.
Nemeskér községben a szavazókörök számát – az eddigieknek megfelelıen – az alábbiakban
állapítom meg:
001 szavazókör

Nemeskér, Mővelıdési ház
9471. Nemeskér , Fı u.60.

A határozat ellen annak közzétételétıl számított két napon belül a Területi Választási iroda
Vezetıjéhez ( 9022 Gyır, Árpád utca 32. ) lehet kifogással élni.

Indokolás:
Nemeskér község szavazókörének felülvizsgálatát a Ve. 77. § (1) bekezdése alapján
elvégeztem.
Nemeskér település lakosságának száma 2013. január 1-jén 212 fı.
A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján : „ A szavazókörök számát, sorszámát és területi
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetıje határozattal
állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi
névjegyzékben szereplı választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy
szavazókör.”
A határozat a település hirdetıtábláján, valamint honlapján – www.lovo.hu – kerül
közzétételre.
A határozatom a Ve. 77. § (1) bekezdésén alapul. A hatáskör és illetékesség szabályait a Ve.
10. § (1) bekezdése határozza meg, a kifogás benyújtásának jogát a Ve.208. §-a szabályozza.
Lövı , 2013. július 30.
Lukács Antalné
jegyzı
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LÖVİI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
9461 Lövı, Fı utca 181.

Tel.: 06-99-533-550
Fax: 06-99 533-558

korjegyzo@lovokorjegyzo.hu

Iktatószám: 691-2 /2013.

Tárgy : Szavazókörök felülvizsgálata

Határozat:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban: Ve ) 77. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Völcsej községben a szavazókörök
felülvizsgálatát elvégeztem.
Völcsej községben a szavazókörök számát – az eddigieknek megfelelıen – az alábbiakban
állapítom meg:
001 szavazókör

9462. Völcsej, Fı utca 50.

A határozat ellen annak közzétételétıl számított két napon belül a Területi Választási iroda
Vezetıjéhez ( 9022 Gyır, Árpád utca 32. ) lehet kifogással élni.

Indokolás:
Völcsej község szavazókörének felülvizsgálatát a Ve. 77. § (1) bekezdése alapján elvégeztem.
Völcsej település lakosságának száma 2013. január 1-jén 377 fı.
A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján : „ A szavazókörök számát, sorszámát és területi
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetıje határozattal
állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi
névjegyzékben szereplı választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy
szavazókör.”
A határozat a település hirdetıtábláján, valamint honlapján – www.lovo.hu – kerül
közzétételre.
A határozatom a Ve. 77. § (1) bekezdésén alapul. A hatáskör és illetékesség szabályait a Ve.
10. § (1) bekezdése határozza meg, a kifogás benyújtásának jogát a Ve.208. §-a szabályozza.
Lövı , 2013. július 30.
Lukács Antalné
jegyzı

