
Vigántpetend község Helyi Választási Iroda vezetőjének
6l20t9. (II.14.) számú határozata

a Vigántpetend községben megv á|aszthatő önkormányzati képviselők számának
megállapításáról

A választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében biztosított
hatáskörömben eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán
Vi gántp etend közs ég Képvi s elő -testtiletéb e megvál asztandó tagok számát

4íőben határozom meg.

A határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz (8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32.) cimzett, de
Vigántpetend község Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.)
benyújtandó kifogással lehet élni.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet
benyújtani úgy, hogy azlegkésőbb a megtámadotthatározatkőzzétételétől számított harmadik napon,
2019. február 18. napján 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

a) a jo gszabálysértés megj elölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyujtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér -

postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külfloldön élő, magyarországi

lakcímmel nem rendelkező választőpolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölőszervezet vagy más szervezet
es etében a bíró s ági nyilvántartásb a-vételi számát.

A Vigántpetend Helyi Választási Bizottság a kifogást a beérkezést követő három napon belül bírálja el.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése
a|apjan a helyi választási iroda, illetve a tenileti választási iroda vezetője az általános választás évében
február 15-ig határozahan áIlapítja meg a képviselő-testület, illetve a kőzgyűlés megválasztandő
tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáről szőIő 2010. évi L. törvény (a
továbbiakban: Ökptv.) 3. §-a alapjém a települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei
közgyúlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása
évének január 1-jei lakosságszítma alaplán kell meghatározni.

Az Ökptv. 4. §-a alaplán a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási
rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100 lakosig 2 fcí,

b) 1 000 lakosig 4 fő,
c) 5000lakosig6ftí,
d) 10 000lakosig 8 ftí.



A Ve. 306. § (1) bekezdése alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásétt kezelő
központi szetv az általános váIasztás évében január3l-igátadjaatelepülések, amegyék, illetve a fcíváros
lakosságszámának január l-jei adatait aNemzeti Választási Iroda szétmára. ANemzeniYálasztási Iroda
a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi váIasztási iroda vezetőjével.

A Ve. 306. § (2)bekezdése alapján a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az
általános vá|asztás évében február 15-ig határozatban áIlapitja meg a képviselő-testtilet, illetve a
köz gyúl és me gválasztandó tagj ai nak számát.

+ Belügyminisztérium (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes
Allamtitkárság) tájékoztatása szerint Vigántpetend község lakosságszáma:216 íő.

Fenti jogszabétyi rendelkezések alapján, Vigántpetend község Önkormányzati Képviselő-testiiletének
megválasztandó tagjainakszélmát a rendelkező részben mef,latározottak szerintbatároztatnmeg.

Határ o zatom a hivatk o zott j o gszab áIyi rendelkez é s eken al apul.

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja.

A kifogás benyújtására meghatározotthatáidőt a Ve. 209. § (1) bekezdése, a kifogás benyújtásának
módját, a kifogás tartalmi követelményeit a2I2. § (1) és (2)bekezdéseihatérozzák meg.

A hatírozat Vigántpetend Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáb|üán, valamint Vigántpetend
település honlapj án (www.vigantpetend.hu) kerül közzétételre.

Az ügyben hatáskörömet a Ve. 306. § (2)bekezdése.biztosítja

Vigántpetend, 2019. február 1 4.
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HVI vezető


