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Tárgy: Megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása
3/2014. (II.10.) HVI
HATÁROZAT
Nagycenk Nagyközségben a helyi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán a
megválasztható helyi önkormányzati képviselők száma: 6 fő, azaz: „hat” fő.
Határozatom ellen a közzétételétől számított 3 napon belül, azaz 2014. február 13-án 16 óráig
a Helyi Választási Bizottsághoz (9485 Nagycenk, Gyár u. 2. ) kifogást lehet benyújtani.
A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva lehet benyújtani.
A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény ( továbbiakban: Ve.) 306. § ( 2)
bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetője 2014. február 15-éig határozatban állapítja
meg a helyi önkormányzati képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát A döntésnél
megállapítottam, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
közlése szerint Nagycenk nagyközség lakosságszáma 2014. január 1-én 1928 fő. A helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. tv. 3. és 4. §-a
megállapítottam, hogy 1001-5000 lakosú településen a megválasztható képviselő-testületi

tagok száma 6 fő. így Nagycenk nagyközség év eleji lakosságszáma alapján a
megválasztható önkormányzati képviselők száma: 6 fő, azaz „hat” fő.
A határozat közzétételére Nagycenk nagyközség honlapján (www.nagycenk.hu) és az
önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján (Nagycenk, Gyár u. 2. )
kerül sor.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. §. (2)
bekezdésében biztosított hatáskörömben állapítottam meg a megválasztható képviselők
számát és rendelkeztem a határozat közzétételének módjáról. A kifogás jogát a Ve. 210.§-a
biztosítja. A kifogás benyújtásának részleteit a Ve. 212. §-a tartalmazza. Fentiek alapján a
rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Nagycenk, 2014. február 10.
Percze Szilvia
HVI vezető

