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2019 .(II.12.) számri

HVI határozat

A megválasztható iinkormányzati képvisel k számának meghatározásár l
A

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. t rvény (továbbiakban: Ve.) 306. (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján Szelevény k zségben a 2019. évi helyi nkormányzati képvisel k
választásán a megszerezhetó mandátumok számát a ktjvetkez k szerint állapítom meg:

Egyéni választókeriiletben meg zerezhet mandátumok számaz 6

f

Ezenhatérozat ellen akózzétételt kovet harmadik napon 16,00 ortig a Helyi Választási Bizottsághoz
(5476, Szelevény, Kossuth L. t 4.) lehet kifogással fordulni, választásra írényadó jogszabály, illetve a
választás és aváIasztási eljarás alapelveinek megsértésérevaló hivatkozással.
A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet

benyrijtani.
A kifogásnaktartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelolését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás
beny jtójának nevét, lakcímét (székhelyét)és - ha a lakcímét 1 (szókhelyét l) eltér - postai értesítési
címét,a kifogás benyrijtójának személyi azonosítóját, illetve ha a kiilftld n él , magyarországi lakcímmel
nem rendelkez választópolgar nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazol
hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jel l szewezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyrijtójának telefaxszámé . vagy elektronikus
levélcímét,illetve kézbesítésimegbízottjanak nevét és telefaxszémátvagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A vál asztási elj árásrol szól 201 3. évi XXXVI. t<irvény (továbbiakban: Ve.) 306. (2) bekezdése szerint a
helyi váIasztási iroda yezetóje az általános választás évébenfebruár 15-ig hatarozatban állapítja meg a
képvise1o-testiilet
megváIasztandó
SZámát.
taiainak

A

helyi onkormányzati képvisel k és polgarmesterek véiasztásárol szóló 2010. évi L. torvény
(továbbiakban: Tv.) 3. (1) bekezdése szerint a teleptilési <inkormanyzat képvisel testiilete tagjainak
számát a helyi nkormányzati és polgármesterek általanos választása événekjanuár l-i lakosságszétma
alapján kell meghatározní. A Tv. a. c) pontja szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosri telepiilésegyéni listás választási rendszerben- egy váIasztókeriiletet alkot, amelyben az 5.0a0 hkosig 6 mandátum
szerezheto.

A

Kózigazgatási és blektronikus K zszolgáltatások Kcizponti Hivatala által kcjz<jlt adatok alapján
Szelevény lakosságszáma2}I9.január 1-jén 1006 f .

E haíározat a Ve. 306. (2) bekezdésében, a Tv. 3. -aban és 4. c) pontjában foglaltakon, továbbá a Ve.
10. (1) bekezdésébenfoglaltakon alapul. A jogorvoslat lehet ségétaYe,.2I0. -a és 2I2. -abiztosítja.
Szelevény, 2019. február 12.

-::
A

,

hat étrozatról értestil :

Szelevény kozség lakossága nyilvános kózze,tétel tj,án.
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