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HATAROZAT
A velasztdsi eljdrdsr6l sz6lo 2013.6vi XXXVI. t6rv6ny (tovdbbiakban: Ve.) 306. S (2)

bekezd6seben kapott felhatalmazas, valamint a helyi dnkormanyzati kepvisel6k 6s
polgarmesterek v6laszt6s6r6l sz6l6 2010. 6vi L. tv. 4. S a.), b.), c.) pontja alapjan
meg6llapitom, hogy a helyi dnkormanyzati k6pvisel6k es polg6rmesterek 2019. 6vi eltalenos
v6las16sdn
Ramocsahaza tolopiil6sen egy6ni lister6l

a

k6pvisel6-testiilet tagjanak megvalaszthat6

teleprildsi 6nkorm6nyzati k6pvisel6k sz,ma 6 f6,

Ddntdsem ellen kifogdsl a v6lasztasra irdnyad6 jogszabely, illelve a valaszt6s 6s a velaszt6si
eljeres alapelveinek megs6rt6s6re (a tov6bbiakban egyiitt: jogszabelys6rt6s) hivatkozessal a
kozponti nevjegyzekben szerepl6 vdlasztdpolgiir, jeldlt,,eldl6 szeNezet, tovdbb, az Ugyben
6rintetl termeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lktili szervezet ny[jthat be.

Jelen hat6rozatom ellen jogszabalysed6sre va16 hivatkozdssal kifogAs benyijtasenak van
helye. A kifog,st 0gy kell benyujtani, hogy az legkesdbb a sdrelmezett jogszab6tysertes
elkdvet6s6t6l szdmitott harmadik napon meg6rkezzen a kifog,s elbiriilSsara hataskdrrel 6s
illetekess6ggel rendelkez6 Helyi Valasztesi Bizotts6ghoz (4536 Ramocsahdza, F6 t6r '1.).
A kifog6st ir6sban - szemdlyesen, lev6lben (4536 Ramocsaheza, F6 ter 1.), vagy elektronikus
lev6lben (e-mail cim
20 ramocsahaza.h )eljuttatva - lehet benyijtani

A

kifogesnak tartalmaznia kell a iogszabalysertes megjel6les6t, a jogszab6tys6rt6s
bizonyit6kait, a kifoges benyijt6jenak nev6t, lakcim6t (szekhetyet) 6s - ha az a lakcimet6t
(szekhelyet6l) elt6r - postai 6rtesitesi cim6t, a kifog6s beny0jt6jdnak szem6lyi azonosit6j6t,
illetve ha a kulfdlddn 616, magyarorszdgi takcimmel nem rendelkez6 valaszt6polgdr nem
rendelkezik szemelyi azonositoval, a magyar dllampolgers6gat igazol6 okiratenaa tipusdt,
sz6met, vagy jeldl6 szeNezet, illetve mis szervezet eseteben a bir6s,gi nyilvjntartesba-veteli
szemat.

A kifog6s tartalmazhatja beny0jt6jjnak tetelaxszdm6t vagy elektronikus tev6lcim6t, illetve
k6zbesit6si megbizottj6nak nev6t 6s telefaxszamSt vagy etektronikus lev6lcimdt.

l.hirdetdt,bl6jdn
!1\9191": a meghozatala napjen a Ramocsahiizai
6s a RamocsahSzai K6z6s
honlapjain kerul kozzet6telre.

Ktiztts Onkormdnyzati Hivatat
Onkorm6nyzati Hivatalhoz tartoz6 telep0l6sek

INDOKOLAS
A vdlasztasi elj6res16l sz6l6 20'13. 6vi XXXVI. tdrv6ny (tovabbiakban Ve.) 306. S (2) bekezdese
alapjen a helyi valasztesi iroda, illetve a teruleti v6lasztesi iroda vezet6je az altalanos valasaas

6v6ben februdr 15-i9 hatarozatban allapitja meg a kapvisel6-testiilet, illetve a ktizgy0l6s
megvalasaand6 tagjainak szamet.
A helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polgarmesterek valasaasa16l sz6l6 2010.6vi L tdrveny
3. S-a szerint a telepul6si dnkormanyzat k6pvisel6-testrllete 6s a megyei kozgytil6s tagjainak
szamet a helyi dnkormanyzati k6pvisel6k 6s polgarmesterek 6ltaldnos valaszt6sa 6v6nek
januar 1-jei lakossegszema alapjen kell meghat6rozni. Ugyanezen tOrv6ny 4. S-eban foglaltak
alapj6n a 't 0 000 vagy ennel kevesebb lakos telepriles - egy6ni listas valasztAsi rendszerben
- egy v,laszt6kerrlletet alkot, amelyben a k6pvisel6k sz6ma:
5000 lakosig 6 f6.

Nemzeti VAlaszt6si lroda rendelkezesre bocsatotta a telepiil6sek 6s a megye
lakossegszaminak 20't9. janu6r '1-jei adatait, mely szerint Ramocsah6za telepiil6s
hkossagszema 1515 f6.

A

A lakoss6gszem ismeret6ben a 2010. hvi L tv. 4 S a.), b.), c.) pontja alapjan a 2019. 6vi
dnkorm,nyzati kepvisel6k 6s poEarmesterek 6ltal6nos valasztSsdn megvalaszthato
kepvisel6{esttileti tagok szema a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint kerult megallapitesra.
A jogorvoslati lehet6seget a Ve. 208. S-a, 209. S (1) bekezd6se, 201. S-a, valamint 212. S (1)-

(3) bekezd6se alapjen biztositottam.

Az illet6kmentesseg az illetekekr6l sz6l6 1990. evi xclll. torvdny 33. S (2) bekezdes6nek
pontjan ahpul.

Ramocsahdza, 2019. febru6r 5

Szilv6siAgota
iegyz6

at

1

