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3n0l4. (11I.31,\h Aroz t^
Az egy6nivilaszt6keriiletekkialaklt6sir6l
A Cegl6diHelyi Vrilasztasi
Irodavezet6jekdnt
a vrilaszt6si
eljrirrisr6ls26162013.6vi XXXVI.
tdrv6ny 306/,4. $ (1) bekezd6sealap.lrina hely dnkormanlzati velasztasoka Cegled
telepiil6sentiz egyeniv6laszt6keriiletet
alakitok ki.
Cegl6diHelyi VAlasztasiBizottsagaaz egy6ni v6laszt6kediletekkialakitas6t a hattuozatban
foglaltak szerinttemogatta.
Az egyeni velaszt6keriilet€ktedileti beosztAs6t,a k6zponti n'vjegyz'k alapjan az egy6ni
valaszt6keriiletbenvalaszfsra jogosultak szemet, valamrnt az egyeni vAlaszt6keriilet
jogosultjaiszamenaka telepiilesen
vAlasztasra
jut6 viilaszt6sra
egy egy6niv6laszt6kediletre
jogosultaksztun6nak6tlag6t6lva16elt€res6nekmerteketaz 1. melleklet tartalmMza.
A hatrirozatellen kdzzdtdteldnekid6tartamaalatt bir6sagifeliilvizsg6lati k6relemnyfjthat6 be
a BudapestKdmy6ki Tdrv6nysz€khez
(1146 Budapest,Thiikitly fr 97-101.)a k'zzetetelt
kiivet615naponbelill.
Elrendelema halirozat Cegi6d v6ros Onkom6nlzata hivataloshonlapj6r (www.cegled.hu),
valamint a Ceglddi Kdzds Onkormrinyzati Hivatal hirdet6t6bl6j6nlizen6t napra tijrt6n6
kdzz66j'€l't.
INDOKOLAS
A vilasztisi eljr4rasr6l
s26162013.€vi XXXVI tdrv6ny(a tovabbiakban:
Ve.) 306/A..g (l)
bekezd6se
alapjanaz egydniv6laszt6kertleteket
a helyivelasdesiirodavezet6jealakitjaki.
A Ve. 351. $ (1a) bekezdesealapj6n a helyi dnl(orm6nyzatok
vAlaszt6keriileteit
els6
alkalommal
2014. mircius 3 l-ig kell kialakitani.
A Ve. 306/,4.$ (2) bekezd6seszerintaz egyenivAlaszt6keriileteket
rigy kell kialakitani, hogy
azok 6sszeffigg6tediletet alkossanak6s a kdzponti n6vjegyz6kalapjAnv6laszt6srajogosultak
sz6mamegkiizelit6leg
azonoslegyen.

A Ve. 306/4. $ (3) bekezddsedrtelmebenaz egy6n viiasztokeriiletek kialakitdsakor az
egydni vAlaszt6keriilet viilasztii$a jogosultjainak sz6ma a tel€piildsen egy egydni
jut6 valasztr$a jogosuttak szamtani 6t1ag6t6t_ a teleptldsszerkizeti,
:4TT6.rydbh:
ftildrajzi6segydbhelyi saj6toss6gokra
, legfeljebbt5 %-kaltdrh;t el.
figyelemmel
306/9 $ (1) bekezdesealapjAn az ehArAsmerftket a kdzponti ki,jeyiknek
4,1/::
dltal'nos t dlosztdsAwjanuat I -jei adatai alapjdn kell megd apitani.

az

A helyi dnkom6nyzati kdpvisel6k6spolgdrmesterckv6lasztrstu6lsz6l6 2010.dvi L. ti,Ndny
3. $-a szerinta telepiilesi itDtorm6nyzatkdpvisel6-testiilete,a f6v6rosi ds a megyeikclzgyiildi
tagjainak szAmdta helyi dDkormrinyzatik6pvisel6k 6s polg6rmesterek6ltalfuios v6laszt6sa
janutu 1-jeilakossdgszrim
dvdnek
alapjdnkell meghatdrozni.
Ce€ldd varos latossfgszimrira figyelemmel, a helyi iinkormrinyzati k6pvisel6k 6s
polgtumesterck
vAlasztrstu6l
sz6l62010.6vi L. tt rv6ny5. g (2) bekezd6s
a) pontja alapjtu,a
helyi vrilasadsiiroda vezet6j6nekl/2014. (ll. 7.) hatirizatival megllapitoii, hogy Cegldden
10 egydni vdlaszt6kedileti mandatum szerc^etb, igy 10 egy?ni ;rilasz6keriiletet kell
kialakitani.
N:^::,i Vrilasztisi Iroda ftjekoztat{sa szerint Cegldd vtuos v6laszt6polgtuainaksziima
1
janurir.l-jei
6llapotszerint30 258 f6, igy az egyegt6ni v6laszt6kediletre
jut6 vllasz6sra
jogosultakszdmtani.itlaga 3025fil.
A helyi vrilasztrisiiroda vezet6j6nekr/2013. s26nfi,2013. jrilius 29. napjrinkert h atiLtozatalar
Ceglddtediletdt 33 szavaz6kdrkeriilt kialakitdsra.
Fentiek alapjdn cegl6d telepiilesen tiz egydni v6laszt6keriiletetalakitok ki a rendelkez6
rdszbenfoglaltaknakmegfelel6en,az 1. melldkletbenfoglaltak sze nt.
$ szerint az egy egydni vdlaszt6kediletrejut6 v6lasztrisrajogosultak szimta
1.V:. ].09ts.,
0A-16I
arlag't6l 5
nagyobbm6rtdkii elt6rdstaz aldbbi egyeni vrilasa6kertiGtekmuratnak,az
al6bbiindokok alapjrin:
D 2. sz. egy'nl v6laszt6kedilet
(11,86%): a teriiletkialakirasalakdtelepjellegii,ez6rta
ndpsiiriis6gnagyobb,
> 3. sz.egyeniviilaszt6kertilet
jellegii,a lg. sz.szavaz6kOr
G8,82%): kertvrlros
dniill6an
elkiiliJnithet6teriiletr€sztalkot a telepiildsenbeliil.
) 4. sz.egydniv6laszt6kerijlel
jellegr.l.
{q.55%):kertviiros
> 5. sz. egyeni vdlaszt6keriilet (-5,22 %\ nagy kiterjeddsii teriileten kev6s
vehsz6polg6nal
) 8. sz. egydni velaszt6kedilet(-15,0 Vl: nagy kiterjeddsii teriileten kev6s
vAlaszt6polganal
> 9. sz. egyeniv'lasdikeriilet (5,58 o/o):az egyenivilast'keriilt kefivdxosijellegii
CeglddiHelyi VAlasztiisiBizotts6gaaz egydni vrilaszt6ke iletek kialakitis6t a hatiirozatbar
foglaltak szerinttrlmogatta.
!^\?:tu9"?: a vdlaszt6sieljrir6sr6lsz6l62013.dvi XXXVI. tiiwdny 306/4. g, 3068. g 6s
306rD S_(1) bekezd6sdn,a helyi iinkom6nyzati kdpvisel6k ds polg-rirmesterek
valasdAsar6l
'
sz6l62010.6vi L. ttjrvdny5. g (2) bekezd6s
a) pontjr4n
alapszik.

A^hat,tskiir6s illetekess€gszab6lyaita velasztisi elj6iAsr6l sz6l6 2}l3.6vi
XXXVI. ti,rv6ny
306/A. g (1) bekezd6s
e hatfurozzameg.
A Jogolvoslatilehetiisdgeta y6laszt6sieljdx6sr6lsz6l6 2013. 6vi XXXVI.
tdrvfuy 307/e. g
alapjtn biztositottam.
Cegled,2014.m6rcius31.
Gitta

zAneo6r:
Jelenhaterozatot
6sa hozz6,tartoz6mer'kletet2014.m6rcius31--+ncegledv6roshonrap.ldn
kdzzetettem.
,/lFst'R^o|

Cegl6d,2014.m6rcius31.
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