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képviselıinek számáról

HATÁROZAT

A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény /a
továbbiakban: Övjt./ 4. § c./ pontja alapján – figyelemmel a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény /a továbbiakban: Ve./ 102. § (1) bekezdésére, valamint az Országos Választási Iroda vezetıjének
a választókerületek és szavazókörök felülvizsgálatáról a helyi önkormányzati képviselık és
polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık 2010. évi választásán címő
18/2010. (VI. 25.) intézkedésének /a továbbiakban: Intézkedés/ I/2. pontjára – a Velem településen
megválasztható képviselıinek számát
4 fıben határozom meg.

E határozat meghozatala napján Bozsok és Velem községek Körjegyzıségének /9726 Velem, Rákóczi u.
73./ hirdetıtábláján, valamint az Önkormányzat honlapján /www. velem.hu/ kerül közzétételre.

Döntésem ellen a Vas Megyei Választási Iroda /9700 Szombathely, Berzseny D. tér 1./ vezetıjéhez, Dr.
Kun László fıjegyzıjéhez lehet kifogással fordulni.
A kifogást úgy kell elıterjeszteni, hogy az legkésıbb a döntés közzétételétıl számított 2. napon 16,00
óráig megérkezzen. Ez a határidı jogvesztı.
A kifogásnak tartalmaznia kell az aránytalanság megjelölését és annak bizonyítékait, a kifogás
benyújtójának nevét, lakcímét /székhelyét/ és – ha a lakcímétıl /székhelyétıl/ eltér – postai értesítési
címét, a benyújtó választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A benyújtott kifogásról a területi választási iroda vezetıje 2 napon belül dönt. További jogorvoslatnak
helye nincs.

Indokolás
A Ve. 102. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselı-testülete megválasztható
tagjainak számát a helyi választási iroda vezetıje a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek
általános választása évének január 1-ei lakosságszáma alapján határozza meg és ezt az adatot a helyben
szokásos módon közzéteszi.
Az Övjt. 24. § (2) bekezdése alapján a választási iroda vezetıje az Övjt. hatálybalépését követı 30 napon
belül – 2010. július 14. napjáig – megállapítja és közzéteszi a megszerezhetı mandátumok számát.

A lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv /Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala/ az Övjt. 24. § (1) bekezdésében rendelkezésére álló határidın belül közölt adatai
szerint Velem község 2010. január 1-ei lakosságszáma: 363 fı.
Az Övj. 4. §-a alapján a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási
rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselık száma:
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8 fı.

A lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv által közölt, fentiekben megjelölt lakosságszám adatai
alapján a Ve. és az Övjt. megjelölt jogszabályhelyeire tekintettel a törvényes határidın belül a rendelkezı
részben foglaltak szerint határoztam meg a Bozsok településen megválasztható önkormányzati
képviselık számát.
Döntésem a Ve. 102. § (1) bekezdésén alapul.
A döntés elleni jogorvoslatról a Ve. 4. § (3) bekezdése, 77. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 102. § (3)
bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
A határozat közzétételének módja: a Körjegyzıség Ügyfélszolgálati helyiségében található hirdetıtáblán
történı kifüggesztés, valamint a település hivatalos honlapján történı megjelentetés.

Velem, 2010. július 14.
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