
HELYr vAr,aszrAsr rRoDA vnznr6rn
8196 Lit6r, Almos u.37.
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Szdm: 2275-11/2017 .

HATAROZAT

Lit6r 6s Kir6lyszentistviin K6zsegek Helyi V6laszt6si Iroda vezet6jek6nt a v6laszt6si elj6nisr6l
sz6l6 2013.6vi XXXVI. tdrveny (a tovibbiakban: Ye.) 77. g (1) bekezd6se riltal meg6llapitott
feladat- ds hat6skoromben Lit6r k6zseg szavaz6kdreinek sz6m6t, sorsz6m6t 6s teriileti
beoszt6s6t, valamint a szavaz6helyisegek cim6t feliilvizsg6ltam 6s az alibbi m6dosit6ssal
j6v6hagyom:

001. szavaz6ktir: Kiizs6gh6za
o 8196 Lit6r, Almos u.37.

002. szavaz6kiir: Ertl Pdln6 Miivel6d6si Hriz 6s Kiinyrtdr
(el6z6 neve: Alkotminy Miivel6d6s Hiz)

o 8196 Lit6r, Ond u.l.

Azon valaszlopolgarok, akiknek lakime a lakcimbejelentdsre vonatkozo jogsnbaly
drtelmdben csak Litdr kazsdg megnevezdsdt tartalmazza, az dltalam kjelah 001.
szwazokdrben (K1ndghdza, 8196 Liftr, titmos u.37.) szqvazhatnak.

Elrendelem a hat rozat Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzata hivatalos honlapjin (www.liter.hu) ,
valamint a Lit6ri Kozds Onkorm6nyzati Hivatal hirdet6t6bhj6t tizendt napra torten6
kozl;dt,rcleL

Hat rozatom ellen a hat6rozat kdzzetetelenek idrltartama alatt nyujthat6 be fellebbez6s Liter
6s Kir6lyszentistv6n Kozs6gek Helyi V6laszt6si Iroda vezet6j6hez (8196 Lit6r, Almos u.37.).
A fellebbez6s illet6kmentes.
A fellebbez6st a teriileti V6laszt6si Iroda vezet6je (8200 Veszpr6m,Megyehiu t6r 1.) bir6lja el
h6rom napon beliil.
A fellebbezesre meg6llapitou hat6rid6 jogvesa o, az a hatirido utolso napj6n 1 5,30 6rakor jar
le. A hat6rid6t naptiiri napokban kell szimitani.

INDOKLAS

A 2013. jirlius 24-6n hozofr 187 -412013.s2. hatilrozatot - melyben Lit6r k6zs6g

szavaz6k6reinek sz6m6t, sorsz6m6t es teriileti beoszt6s6t, valamint a szavaz6helyisegek cim6t

6llapitom meg - feliilvizsgiltam 6s m6dositottam, mivel a 002.s2. szavaz6k6r neve

Alkotm6ny Miivel5d6si Hazr6l Ertl P6ln6 Mtvel6d6si H6z 6s K6npt6rra vdltozott.



A Ve 79. $ (l) bekezdese alapjin a szavaz6korok kialakit6srit 6rint6 viltozSsokat a helyi
v6lasaisi iroda vezet6je folyamatosan figyelemmel kis6ri, 6s sziiks6g eseten m6dositja a
szavaz6kdri beoszt6st.

Haterozatom ellen a fellebbezes lehet6s6get a Ye. 234. $ (1) bekezdese biaositja, a
fellebbez6st aYe.234. $ (2) bekezd6se alapj6n a tertileti vilasa6si iroda vezetdje bir6lja el
hirom napon beliil.

A jogvesa6 hat6rid6 szAmitasira, lejirtAra vonatkoz6an a Ve. 10. S (l)-(3) bekezd6se
vonatkozik.

A fellebbez6s illet6kmentess6g6t az illet6kek6l sz6l6 1990 6vi XCII. t6rv6ny 33. $ (2)
bekezd6s6nek 1. pontja biaositja.

Lit6r, 2017 . december 4.

jegyz6, HVI vezet6


