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1/2019. (II.11.) számú   

 

HVI VEZETŐI HATÁROZAT 

 

 

 

A Csökmői Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontja alapján Csökmő 

nagyközségben  

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének létszámát 6 főben 

állapítom meg. 

 

 

Határozatom ellen bárki kifogással élhet a Helyi Választási Bizottságnál. 

 

 

A kifogást a Helyi Választási Irodánál (4145 Csökmő, Kossuth u. 109.) kell benyújtani a 

választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek 

megsértésére hivatkozással úgy, hogy az legkésőbb határozat meghozatalát követő 3. nap 

16.00 óráig megérkezzen. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a 

jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét, a lakcímétől eltérő 

postai értesítési címét, személyi azonosítóját, a kifogás benyújtójának választása szerint 

telefonszámát vagy elektronikus levelét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és faxszámát 

vagy elektronikus levélcímét. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

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

alapján a helyi választási iroda vezetője 2014. február 15-ig határozatban állapítja meg a helyi 

önkormányzati képviselő-testület tagjainak számát. 

 



 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi ön-

kormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosság-

száma alapján kell meghatározni. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 4. § c) pontja alapján a képviselők száma 5.000 lakosig 6 fő.  

 

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint Csökmő 2019. január 1-jei lakosságszáma 

2025 fő. Ennek megfelelően Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

megválasztható tagjainak számát 6 főben határoztam meg.  

 

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó 

előírásokat a Ve. 209. §-a és 212. §-a tartalmazza. 

 

A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46. § c) pontjának cb) alpontja 

alapján adtam meg. 

 

Jelen határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46. §-ában, 208. -209. 

§, 210. §, és 212. §-aiban, a 306. §-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-ában 4. § c) pontjaiban 

foglaltakon alapszik.   

 

  

Jelen határozat közzétételére a helyben szokásos módon, a Csökmői Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján kerül sor. 

 

 

Csökmő, 2019. február 11. 

 

 

Fülöpné dr. Kerti Judit         

                          Csökmői Helyi Választási Iroda Vezetője 

 

 

 

 

 

Közzétételi záradék:  

 

A határozat a mai napon közzétételre került. 

 

Csökmő, 2019. február 11. 

 

 

        Fülöpné dr. Kerti Judit 

      Csökmői Helyi Választási Iroda Vezetője           

 

      


