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A Heves Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjének 

1/2019. (II.06.) számú határozata 

 

A Heves Megyei Területi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva meghozta a 

következő  

 

h a t á r o z a t o t: 

 

A Heves Megyei Területi Választási Iroda Vezetője Heves megyében a megyei közgyűlés 

megválasztandó tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. évi általános választásán: 15 (tizenöt) főben határozza meg. 

 

A Heves Megyei Területi Választási Iroda Vezetője elrendeli jelen határozatnak 

meghozatalával azonos napon a Heves Megyei Önkormányzatnak a Megyeháza 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9. szám alatti hirdetőtábláján való kifüggesztését, valamint hivatalos honlapján 

(www.hevesmegye.hu) történő közzétételét. 

 

  

Jelen határozat ellen a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási 

eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a 

központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben 

érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet írásban - 

személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva -  kifogást nyújthat be 

a Heves Megyei Területi Választási Bizottsághoz (levélcím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., 

e-mail: tvi@hevesmegye.hu, faxszám: 36/521-406). 

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés 

elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Folyamatosan fennálló tevékenység 

esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet 

nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, 

hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll. 

A kifogásnak tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértés megjelölését, 

b) a jogszabálysértés bizonyítékait, 

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét, 

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 

személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő 

szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

 

 

http://www.hevesmegye.hu/
mailto:tvi@hevesmegye.hu


I n d o k o 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 megyei közgyűlés megválasztandó tagjainak számát. 

 

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

(továbbiakban: Kptv.) 3. §-a szerint a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei 

lakosságszáma alapján kell meghatározni. A Nemzeti Választási Iroda által a Nemzeti 

Választási Rendszer útján átadott adatok szerint Heves megye lakosságszáma 2019. január 1. 

napján 299.691.  

 

A Kptv. 7. § (2) bekezdése értelmében a megyei közgyűlés tagjainak számát a megye 

lakosságszáma alapján kell meghatározni úgy, hogy a (2) bekezdés a) pontja szerint 400.000 

lakosig minden 20.000 lakos után 1 képviselő, de legkevesebb 15 képviselő választható. 

Mindezen rendelkezések alapján elvégzett számítás eredményeként a Heves Megyei 

Közgyűlés tagjainak száma 15 főben került megállapításra.  

 

A határozat a Kptv. 3. §-án és 7. § (2) bekezdésének a) pontján, valamint a Ve. 306. § (2) 

bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208 - 212. §-ain alapul. 
 

 

E g e r, 2019. február 06.   
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