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HATAROZAT
A Helyi Választási Iroda vezetőjeként megállapítom, lrogy a,,helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásáról

szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontja alapján

Gyenesdiás na gyközségben
megválaszthatő képviselők száma 6 fő.
Határozatom ellen a választási eljárásról szőló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ve.) 208. §-ában foglaltak alapján a Helyi Yálasztási Bizottsághoz címzett kifogást lehet
benyújtani a Helyi Választási Irodánál.
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalátől számitott 3.
napon belül. azaz |egkésőbb 2019. február 14. napján 16,00 óráig megérkezzen a Helyi
Választási Irodához, A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus
levélben eljuttatva - lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét)és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,a kifogás
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező váIasztőpolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyaí
állampolgárságát ígazoIő okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szerv ezet e setében a b író sági nyi lvántafi ásba-véte li számát.

INDoK ot-Ás
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(a továbbiakban: Ökptv.) 3. §-a kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselőtestülete, a fővárosi és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők

és polgármesterek általános váIasztása événekjanuár l-jei lakosságszáma alapján kell
meghatározni.

Az Ökptv. 4. § c,) pontjában foglaltak alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település
- egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők
száma 5000lakosig 6 fő.

A

váIasztási eljárásróI szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306.§ (1)
bekezdése szerint a polgárok személyi adatainak és lakcíméneknyilvántartását kezelő
központi szeíy az általános váIasztás évébenjanuár 3l-ig átadja a települések, a megyék,
illetve a föváros lakosságszámánakjanuár 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számfra, a
Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi
választási iroda vezetój ével.

A Ve.

306. § (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetője az általános választás
évébenfebruár 15-ig állapítja meg a helyi önkormányzati képviselők megválasztandó
tagjainak számát.
Tekintettel arra, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcíméneknyilvántartását kezelő
szerv tájékoztaíása szerint Gyenesdiás 20|9. január l-jei lakosságszáma 4029 fő, így a
hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint
döntöttem.

Hatáskörömet

a

Ve. 306.§ (2)bekezdése biztosítja.

A haíározat közzétételre kerül

Gyenesdiás nagyközség hivatalos honlapján

(www.gyenesdias.hu), illetve a Gyenesdiási Közös

ÖnkormányzatiHivatal hirdetőtábláján.

Jelen határozatot a Ve. 46. §-a, 306. §-a, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szőIő 2010. évi L. törvény 4, § c.) ponda alapján hoztam, a
jogorvoslat lehetőségét a Ve. 208-220. §-a, valamint 307lP. § (1) bekezdés b) pontja alapján
biztosítottam.
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l.) Nemzeti Választási Iroda §Árun-on keresztül)
2.) Területi Választási Iroda (www2.dokumentumtar.hu)

