Monostorapáti község Helyi Választási lroda vezetőjének
112019. (II.14.) számú határozata
a Monostorapáti községben megválasztható önkormányzati képviselők számának
megállapításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében biztosított
hatáskörömben eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évíválasztásán
Mono storapáti köz ség Képvi s elő -testtiletéb e megvál asztandó tagok számát
6 főben határozom meg.

Ahatározat ellen a Helyi YáIasztási Bizottsághoz (8296 Monostorapáti, Petőfi v 123.) címzett, de
Monostorapáti közsóg Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (8296 Monostorapáti, Petőfi u. I23.)
benyújtandó kifogással lehet élni.

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

gásn ak tartalmaznia kell
a

jo gszab álysértés me

gj

:

elöl ését,

b) a j o gszab álys értés bizony ítékatt,
c) a kifogás benyujtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és - ha a lakcímétől (széküelyétől) eltér

postai értesítésicímét,

d) a kifogás benyujtójának személyi azonosítoját, illetve ha kiilöldön

-

élő, magyarországi

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóva|, a magyar
állampolgárságát ígazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölőszervezet vagy más szeryezet
esetében a bíró sági nyilvántartásba-vételi számát.

A MonostorapátíHelyi Választási Bizottság

a

kifogást a beérkezést követő harom napon belül bírálja el.

Indokolás

A

váIasztási eljárásról szóló 2013. óvi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése
alaplátt a helyi váIasztási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében
február 15-ig határozatban áIlapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyíi|és megválasztandő
tagjainak számát.

A helyi

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a
továbbiakban: Ökptv.) 3. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei
közgytílés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása
événekj anu ár í -j ei l ako s s ágsz áma alapj án kell meghat ár ozni.

Az Ökptv. 4.
rendszeóen -

§-a a|aplán a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település
egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100lakosig 2 fő,
b) 1 000 lakosig4 fő,
c) 5 000 lakosig 6 fő,
d) 10 000lakosig 8 ftí.

-

egyéni listás választási

nyilvántartásátkezelő
§ (1) bekezdése alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének
központi szeíy azáltalános választás évébenjanu ár 31-19átadjaa települések, a megYék, illetve a főváros

A Ve. 306,

lakósságszámának január l-jei adataita Nemzeti Választási Iroda számára. ANemzeni Választási Iroda
a lakossagszátmothárom napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.
iroda vezetője az
§ (2)bekezdése alapján a helyi választási iroda, illetve a területi vá|asztási
választás évébenfebruár l5-ig határozatbat állapitja meg a képviselőtestÜlet, illetve a

A Ve. 306.

általános
közgytílés megv áIasztandó

A

tagj

ainak számát.

Belügyminisztérium (Belügyminisztérium Nyilvántartások YezetéséértFelelŐs Helyettes

Á[amtitkárság) tájéko ztatása szerint Monostorapáti község lakosságszáma: 1 154 fŐ.

Fenti jogszabályi rendelkezések alapján, Monostorapáti község ÖnkormányzatiKéPviselŐ-testÜletének
megváIasztandó tagjainak számát a rendelkező részben megltatározottak szerint határoztam meg.
Határozatom a hivatk ozott jogszabályi rendelkezéseken alapul.

A kifogás benyújtásának lehetőségéta Ve. 208.

§-a biztosítja.

benyújtására meghatározotthatáidőt a Ve. 209. § (1) bekezdése, a kifogás benyújtásának
módját, a kifogás tartalmi követelményeit a 2I2. § (1) és (2)bekezőéselhatározzák meg.

A kifogás

A

határozat Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján,
tel epülés honl apj án (www.mono storapati.hu) kerül, köz zétételre.

Az ügyben hatáskörömet

a

valamint MonostoraPáti

Ve. 306. § (2)bekezdésé biztosítja.

Monostorap áti, 2019. február
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