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Képviselő-testület tagj ainak szátma

Pannonhalma Város Helyi Választási lroda Vezetőjének
I l2019.(il.0ó.) határozata

Pannonhalma Város Helyi Yálasztási Iroda vezetőjeként avá|asztási eljarásról szóló 2013. évi
XXXVI_ Törvény (Ve.) 306.$ (2) bekezdésében kapott hatáskörömben eljarva Pannonhalma
Varos onkormrányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a város lakosságszáma alapján 6
fóben határozom meg.

Hatfuozatom ellen - jogszabálysértésre hivatkozással - kifogás nyújtható be a Helyi
Választási Bizottsághoz (9090 Pannonhalma Dőzsa u. 10.) úgy, hogy az legkésőbb 2019.
február 9-én |6 óráig megérkezzen, mely határidő jogvesáő. A kifogásnak tartalmazniakell a
jogszabáIysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét,
lakcímét és - ha a lakcímétől eltér - postai értesítési címét, a kifogás benyújtójanak személyi
azonosítóját' illetve ha külft'ldön é1ő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgar nem rendelkezik személyi azonosítóva|, a magyar állampolgáttságát igazolő
okiratának típusát és szátmát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásba-vételi szátmát. A kifogás tarta\mazhatja benyújtójának telefaxszárnát, vagy
elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszénnát vagy
elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak az önkormányzat hivatalos honlapján (www.pannonha1ma.hu)'
valamint a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájan 2019. februiír 6-tól aZ
önkormányzati váIasztások eredménye megállapításának napjáig terjedő időtartamra történő
közzétételét.

Indokolás

A váIasúási eljárásról szóló 2013' évi XXXVI. Törvény (a továbbiakban: Ve.) 306.s (2)
bekezdése alapján a helyi válasáási iroda vezetője a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános válasáása évének januar 1-jei lakosságszáma a|apjén február 15-ig
megl'ntározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a települési önkormányzat képviselő-
testülete megválasztható tagi ainak szitmát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásaról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Övjt.) a.$ c.) pontjában foglaltak alapjánaz önkormányzatiképviselők szémla
5.000lakosig 6 fo.



A Ve. 306.$ (1) bekezdése alapján a Nemzeti Válasáási Iroda 2019. janurír 31-én közölte
Pannonhalma város 2019. januar l-jei lakosságszámának adatait. Pannonhalma város
lakosságsz áma 2019.janurár I -jén 3494 ffi volt.
Fentiekre tekintettel a Ve. 306. $ (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben az Övjt. 4.$
c.) pontjában foglaltak alapjrán a rendelkező részben foglaltak szerint határoúam.

A kifogás benyújtásríra a Ve. 208-209. $ ad lehetőséget. A határozat ellen kifogást a
közzététel kezdetétől, 2019. február 6-tő| számított 3 napon belül kell benyújtani. A választási
eljarás nyilvánosságát, a válasáópolgarok tájékoztatását szem előtt tartva hatéroztam meg a
kozzététe| végső időpontját az tinkormányzati vá|asúás eredményének megállapítiísa
napjában. A Ve. 210.$ szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás
elbírálása annak a váIasrtási bizottságnak a hatáskörébe tartozík, amely mellett a váIasztási
iroda működik.

Pannonhalm a, 2019. februrír 6.
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Kozzétételi záradék:
Ahatározat a mai napon közzététeke került:
Pannonhalm a, 2019. februtár 6.
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