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A Heves Megyei Tea·ületi Választási Iroda Vezetőjének

1/2014. (ll.ll.) számú határozata

A Heves Megyei Területi Választási Iroda Vezetője a Heves Megyei Közgyűlés megválasztandó

tagjainak száma tárgyában meghozta a következő
h a t á r o z a t o t:

Heves

megyében

a

megye i

közgyű lés

megválasztandó

tagjainak

száma

a

2014.

évi

helyi

önkormányzati képviselök választásán: 15.
Jelen határozat ellen annak közzétételétöl számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó
jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással kifogást
lehet benyújtani a Heves Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., fax:
361521-307, e-mail: tvi@hevesmegye.hu). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az közzétételének
2014. február l l . napjától számítva, legkésöbb 2014. február 14-én 16.00 óráig megérke:lzen.

A

kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet
benyújtani. A kifogásnak ta1talmaznia kell a jogszabálysé1tés megjelölését, a jogszabálysértés
bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétöl)
eltér- postai é1tesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a ki.ilfóldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvánta1tásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét.
Indoko l á s
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése

szerint a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban
állapítja meg a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.
A helyi önkormányzati képviselök és polgármestcrek választásáról szóló 20 l O. évi L. törvény 3. §-a

szerint a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselök és polgármesterek
általános választása

évének január

l -jei

lakosságszám alapján

kell

meghatározni.

A Nemzeti

Választási Iroda által átadott adatok szerint Heves megye lakosságszáma 2014. január 1. napján
308.399.
Ugyanezen törvény 7. § (2) bekezdése éltelmében a megyei közgyülés tagjainak számát a megye
lakosságszáma alapján kell meghatározni úgy, hogy 400.000 lakosig minden 20.000 lakos után l
képviselő, de legkevesebb 15 képviselö választható.
Mindezen törvényi rendelkezések alapján

elvégzett

számítás eredményeként a

Közgyülés tagjainak számát 15 főben állapítottam meg, a töredékszám 8.399.

Heves Megyei

Jel�n

határozatomat

az

említett

jogszabályhelyekre

figyelemmel

hoztam

meg,

nyilvánosságra

hozataláról a Ve. 49. § (2) bekezdése alapján- a Heves Megyei Önkormányzat hirdetötábláján tö1ténö
kifüggesztés és a hevesmegye.hu internetes oldalon töiténö megjelenés útján - gondoskodtam. A
jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain alapul.

E g e r, 2014. február l l.

Dr. Barta Viktor
a Heves Megyei Területi Választási Iroda Vezetője

