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Tárgy: LitérköZségbenmegválasztható
önkormányzati képviselók száma

glrÁnoz.l,t

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Iroda Vezetője megállapítom, hogy a 2019.

évi helyi önkormányzati képviselók és polgármester választás során

Litér településen a megválasztható önkormányzati képviselők száma 6, azaz hat íő.

Határozatom ellen a kózzétételétól számított 3 napon belül a Litéri Helyi Választási Irodához (8196

Litér, Álmos u. 37,) benyújtott, de a Litéri Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogásnak van

helye. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 20l9. február l4_én 16 óráig megérkezzen a

helyi válasáási irodához.

Kifogást a válasáásra irányadó jogszabály, illetve a válasáás és a választási eljárás alapelveinek

megsertésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelöló szervezet,

tov;bbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A kifogásnak laítalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a

kifogIís benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - Postai
érteJtési címéi, á kifogás nyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfoldön élŐ, magyarországi

lakcírrrmel nem rendelkezó választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar

állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szetve7.et

esetéüen- a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának

te]efaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát

vagy elektronikus levélcímét. 
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A választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306 § (l) bekezdésben

foglalt rendelkezés szerint a polgIírok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő

köiponti szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a

főváros lakosságszámának január l_jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti

VálasztIási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi válasáási iroda

vezetőjével.
A Ve. 306. § (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetójének 2019. február 15. napjáig

határozatban kelÍ megállapítania a helyi önkormányzati képviseló-testület megválasáandó tagjainak

számáí,A helyi önkormányzati képviselók és polgármesterek válaszJásáról szóló 2010, évi L. törvénY

(továbbiakban: Övjt.) 4. §-ában foglaltak alapján a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település _

egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma l00

lÁsig 2 fő, l000 lakosig 4 fő. A lakosságs zám-adatot nyilvántartó központi szerv adatállományának

,r,"gf"Llő.n Litéí települéSen 2019. janúr 1-jén az érvényes lakóhellyel, ennek hiányában érvényes

tart;zkodási hellyel rendelkezők száma 2.224 fő, így az övjt. 4.§. c/ pontja alapján Litéren

megválasztható képviselők létszáma 6 főben került megállapításra aZ0l9, évi helyi önkormánYzati

képviselók választása alkalmával.
A határozat közzétételének módja: Litéri Közös Önkormányzali Hivatal hirdetőtábláján történő

közzététel, Litér Község Önkormányzatának honlapján való nyilvánosságra hozatal,

A hatínozat a helyi önkományzati képviselók és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.

törvény 4 §_án, vaiamint a válasaási eljárásról szőIő 2013. évi XXXVL törvény 306 §_án alapul.

A jogorvoslat lehetóségét a Ve. 208. §, 209. § (1) bekezdése, 210, §

Litér, 2019. február 1 l .

212. §-a biztosítja.
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