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I ktatószá m z Sz.l 67 3 -4 l20t9
Tárgv: a helyi önkorrnányzat képviselő-

testülete megválasztandó tag|ai
szárnának rnegál lap ítása

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306.§ (2)

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva meghoztam az alábbi

határozatot:

Nagykinizs községben a helyi önkormányzat képviselő-testülete 20|9. évben megválasztandó
tagjainak számát 4 foben, azaznégy foben állapítom meg,

Elrendelem ehatározatnak a Nagykinizs Község Önkormányzat épületének 3844 Nagykinizs,
Szent Erzsébet tér l. szám alatti hirdetótábláján valő közzétételét.

Ahatározat ellen aközzétételét követő 3 napon belül, legkésőbb 2019. február 15. napján

l6.00 óráig Nagykinizs község Helyi Választási Bizottságának címzett (3844 Nagykinizs,
Szent Erzsébet tér l. sz.) kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Irodánál (3800 Szikszó,
Kálvin tér l, sz., e-mail: titkar@szikszo.hu, fax: 461596-2ll).

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva -

lehet benyújtani.
A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megj elölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) akifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétól (székhelyétől)

eltér - postai értesítési címét,
d) akifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfloldön élő, magyarországi

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazolő okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezeí vagy más

szerv ezet esetében a bírósági nyi lvántartásba-vétel i számát.
A kifogás íartalmazhada benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóIő 2010. évi L. törvény
3, és 4. §-ában foglalt rendelkezések szerint:

,, _?. § A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi és a meglei közgyűlés
tagjainak számát a helyi önkormdnyzati képviselők és polgármesterek általános vólasztása
évének januór l -jei lakosságszám alapján kell meghatározni.



4. § A 10 000 vag/ ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás vúlasztdsi rendszerben - egy
választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) l00 lakosig 2fő,
b) 1000 lakosig 4 fő,
c) 5000 lakosig 6 fő,
d) 10 000 lakosig 8 íő. "

A Ve. 306. § (2) bekezdésében foglaltak szerint:

,,30ő. § (2) A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezeíője az általános
választás évében február l5-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illene a
kc;z gyűl é s m e gv ál a s z t andó t a gj ai nak s z ámát. "

A Ve.306. § (l) bekezdésben foglaltak szerint rendelkezésemre bocsátott adatok alapján
Nagykinizs község lakosságszáma2019. január l -jén 355 fő.

A fentiek alapján Nagykinizs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben
megválasztandó tagjainak számát a rendelkezó részben foglaltak szerint állapítottam meg.

A határozat a fentiekben már hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való
tájékoztatás a Ve. 208.,209.,2l0. és 2l2.§-ában foglaltakon alapul.

Szikszó, 2019, február l 2.


