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A nemzetis6gi szavaz6k6r kjalakitds rir6l

Cegl6d V6ros Helyi V6lasztdsi Iroda vezet6jek6nt a v6laszt6si eljar6sr6l sz6l6 2013. 6vi
xxxvl. tdrvdny (Ve.) 77. g (1) bekezdds6ben bizrosirott jogkdrdmben eljrirva cegl6d
viirosriban a nemzetis6gi szavazokor sorsziim6t 6s cim6t a kdvetkez6ben rillapitom meg:

800. szavaz6kiir: 2700 Cegl6d, Sz6p utca 34-36. (6voda)

A szavaz6kdr hat6ra a teleptil6s eg6sz6re 6s valamennyi nemzetis6gre kiterjed.
Elrendelem a hatarozat www.cegled.hu honlapon tizendt napra t6rt6n6 klzzer;brct.

Ezenhat toz t ellen a Ve. 2134. $ alapj6n a h atirozal kSzzdt€tel6nek id6tartama alatt nvri.ithat6
be fellebbez6s cegldd vriros Helyi v6lasa6si Iroda vezet06he z (2700 Cegl€d,, rossutir ie. t .;
A fellebbez6snek rartalmaznia kell a kdrelem logalapjlt, a kdrelem benyirjt6janak nev6t,
lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t, a
kdrelem benyrijt6jrinak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilfttlddn 616, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkez6 vrilasa6polgrlr nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val,'a magyar
6llampolg6rs6g6t igazol6 okirat6nak tipus6t 6s sz6rn6t, vagy jel6l6 szervezet vagy m6s
szervezet esetdben a bir6sligi nyilvantartrisba-v6teli sziimrlt. A fellebbezds tartalmazAatja
benyfjt6janak telefaxsz6m6t vagy elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si megbizottj6nak
nev6t 6s telefa.rs zitmdt vagy elektronikus lev6lcim6t.
A fellebbez6st a Pest Megyei Tertileti V6laszt6si Iroda vezetlje bir6lja el a benyrijt{st k6vet6
harom napon beliil. A teriileti viilaszt6si iroda vezet6i6nek hatirozata ellen tov6bbi
jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l 6 s

A nemzetisdgek jogair6l sz<\16 2011. dvi cl)cilX. t6w6ny 242. g (2) bekezd6se szerint a
telepiil6si nemzetis6gi cinkormrinyzati k6pvisel6k viiasztits6t akkor kell kitiizni, ha a
telepiil6sen az adott nemzetir;dgh ez tafioz6 szem6lyek szilma - a legutols6 n6psziiml6l6snak az
adott nemzetisdghez taftoz|$a vonatkoz6 k6rd6seire nyijtott adatszolg6ltat6s
nemzetisdgent6nt dsszesitett adatai szerint - a huszondt f6t el6d.
cegldd varos6ban az utols6 n6psz6ml6l6s adatai szerint az egyes nemzetisdgekhe z taftozl
szem6lyek sz6ma a kdvetkez6 volt:
n6met 73 fo
roma 563 f6
rom6n 66 fo
ukan 4l fit

Fentiek alapjan Cegldd varos6ban varhat6an kitriz6sre keriil a nemzetis6gi dnkormanyzati
v6laszt6s, mel1're tekintettel ki kell alakitani a nemzetis6gi szavaz6k6rt az alflbbi szab6lyok
alapj an.



Ye. 77. $ (1) A szavaz6k)rr)k szdmdt, sorszdmdt 6s ter leti beosztdsat, valamint a
szavaz6helyisdgek clmdt a helyi valasztitsi iroda vezetdje hatdrozattal dllap[tja meg ilg, hogy
egt szavaz6korre minteg)) hatszdz, legfeljebb ezer,tszdz, a kazponti ndujegyzdkben szereplf
vdlaszt6polgdr jusson, de minden telepiildsen legyen legaldbb egt szavaz6kor.
(2) A szavaz6kor teriilete nem lLpheti dt sem a telep lds, sem az orszaggytildsi, sem a hetyi
o nko r mdnyz at i v al as z t lrs o k t dl a s zt 6 ker iil e t i hat dr dit.

79. S (l) A szavaz6kt)rr)k kialakitdsdt drintS vdltozdsokat a hetyi vdlasztasi iroda vezetdie
folyamatosan figyelemmel k{sdri, 6s sz ksdg esetdn m1dositja a szavaz1kdri beosztdst.

80. $ A helyi vdlasztasi irttda vezet6je a szavaz6kordk kialak{tdsdr6t 6s felulvizsgdlatdr6l
sz6l6 hatarozatdt a helyben szokisos mddon tizendt napra kazz'teszi, megjelalve a kdzponti
ndujegyzdkben szerepl6 vdlaszt6polgarok szavazdkorankdnti szdmdt, tovdbbd a 7g. $ alapjtin
kij el6lt szavaz1kirt is.

323. S (1) Ha a teleptildsen tartanak telep ldsi nemzetisdgi dnkormanyzati vdlasztltst, a
hilanboz6 nemzetisdgek szdmdra - a teriileti ds az orszdgos nemzetisdgi onkormdnyzati
t,tilasztdsra is - kazds nemzetisdgi szavaz6helyisdg szolglil.
(2) A nemzetisdgi szava:zdhelyisdget ilgy kell kialakltani, hogy a fogyatdkossdggal dld
vdl aszt6po I gdr o k szdmdra akaddlymente s le g,ten.
(3) Ha a telepiildsen egltetlen nemzetisdg telepiildsi dnkormlinyzatdnak vdlasztasdra sem keri.il
sor, o tertileti, illetve orszdgos nemzetisdgi dnkormdnyzati vdlasztdson a szavazatszdmldlI
bizottsdg feladatait a helyi vrilasztdsi bizottsdg ldtj a el.

Hatarozatom ellen a fellebbezds lehet5s6g6t a Ye. 234. $ (1) bekezddse biztositja, a
fellebbez6st aYe.234. $ (2) bekezd6se alapjin a teriileti v6laszt6si iroda vezet6je bir6lja el,
hiirom napon beliil.
A jogveszt6 hatarid6 szitritfisttra, lejdrt|ra vonatkoz6an a Ve. 10. $ (1)-(3) bekezd6se
vonatkozik.
A fellebbez6s illetdkme:nte,ss6g6t az illetdkek6l tv. 33.$ (2)
bekezd6sdnek 1. pontja birztc,sitja.

Cegldd, 2014. jrinius 27.
Gitta

ZARADEK:

Jelen hatiirozatot 2014. juriu.s 27-6n Cegl6d vriros honlapjan kdz zlteIlem.

Cegl6d, 2014. jrinius 27.


