
Siimegi Kiiz0s Onkormf nyzati Hivatal
HELfI VALASZTAST N{OOA VEZET6JE
8330 Siimeg, B6ke t6r 7.

Tel.: 06-87/550-750, Fax: 06-87 1352-578

Szfm: suml24ll -5 12019.

Trlrgy: Stimeg V6ros Onkorm6nyzata

K6pviseio-testi.ilete megv6lasztand6

tagjainak szdma

Helyi Vf lasztisi Iroda Vezetdj 6nek

512019. (II. 15.) HVI hatfrozata

Helyi v6laszt6si Iroda vezetojekdnt a h9l{ 
_ 
dnkorm6nyzati kdpviselok es polg6rmesterek

vdlasztitsitrol szolo 20l0.6vi L. torv6ny 6ovaUbiakban: Ovjt') 3' $ -a, a 4 $ d) pontja 6s av6laszt6si

elj6r6srol szol6 2013. 6vi XXXVI. torv6ny (Ve.) 306. $ (2) bekezddse alapj6n elitnva a Siimeg

vjro, 6nkorm6ny zataKepviselo-testiilete tagjainak szdmameghatfurozilsatfutgyfhanmeghoztam az

al6bbi

hat6rozatotz

Siimeg V:iros Onkormrinyzatr K6pviseld-testiilete megvtiasztando tagiainak szlmfft a telepil16s

lakoss6gsz6m a alapi|n 8 f6ben hattrozom meg'

A,hatirozat ellen annak meghozatalltol sztmitott 3 napon beltil a Helyi YtiasztttsiBizottsdghoz

cimzett, de a Helyi V6laszt6si lrod6n6l (8330 Stimeg, B6ke t6r 7', fax" 06-871352-578' e-mail:

sumegph@sumeg.hu) benyrijtott kifog6ssal lehet elni'

A kifog6st irgy kell benyirjtani, hogy az legkdsobb 2019. febru6r 18' napjln 16'00 or6rg

megerkezzen.

IndokoLis

Az Ovjt. 3. $-a, valamint a Ve. 306. (1) bekezddse lzellnt a telepiil6si onkormanyzat k6pviselo-

testtirete tagjainak szitmtrta helyi onkorm6nyzati k6pviselok 6s polg6rmesterek 61ta16nos v6laszt6sa

6v6nek j anJ6r 1 -j ei lakoss 1gszftm alapian kel1 meghat 6rozni.

o, Orrt + S al pontja sZerint u tO OOO vagy enn6l kevesebb lakosir teleptilds - egy6ni listas

v[laszthsirendszerbenl "gy 
v6laszt6keriiletet-alkot, amelyben a k6pvisel6k sz6ma 10 000 lakosig

8 fo.

A polg6rok szem6lyi adatainak 6s lakcimdnek nyilv6nt artilstttkezelo kozponti szew filtal a Nemzeti

V6laszt6si Iroda irtj6n tdrt6nt tajekoztitds szerint Stimeg telepiil6s lakossagsz6ma

2019. januhr I-i6n 6173 fo volt'

Fenti jogs zabfiyt rendelkezdsek figyelembev6teldvel a rendelkezo r6szben foglaltak szerint

hat6roztam.



A Ve. 208. 6s 212. $-aia jogorvoslattal kapcsolatosan az alilbbiakszerint rendelkeznek:

,,208. $ Kifog6st a vtiaszt*sra irfnyad6 jogszab6lv,. illetve a v6laszt6s 6s a v6laszttsi elltrils

araperveinek megserterl* t" tovauuiat<uan igyii* iogszab6rys6rt6s) hivatkoz6ssal a kozponti

n6vjegyz6kben szerepro v6raszt6porg., j"rtiri, jeroi6 
- 

szervezet, tovhbb' az iigyben 6rintett

term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyisSg neinm szervezet nyirjthat be'

2|2'5(1)Akifog6stir6sban-szem6lyesen,lev6lben,telefaxonvagyelektronikuslev6lben
eljuttatva - lehet benYirjtani'.

(Z) a nfog6snak tartalmaznia kell

a)- a j o gszab6lys6rt6s megi e1616s6t,

:]i,;$:'-?:"i:l'fiiff":ffi:H:iakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a rakcim6t6l (sz6khelv6t6l) elt6r -

il'?tllT#"Jt;:ffit6j11ak szem6rvi ,^,?::'ni* tt-t:::".,"1i,Itt:;:*A,ito;,fr1?rffI;:"t'
lakcimmel nem 

-rendelkezo 
v6laszt6po 196r nem . rendelkezik ,,tl"^::yt azonosit6val' a

szem'ryazoHoss6g6t igazorohatosagi.igaior""uny6naktipusat 6s sz6m6t, vagyiel616 szewezelvagy

m6s szerver", .r"'if ."r, a b iro s 6gi tryil.rS,tttutt6sb a-v6te1i sz6m(rt.

(3) A kifogds t^rt^l^*nat1a 6enyri.l{a""ft telefaxsz6mifi vagy elektronikus lev61cim6t' illetve

k6zbesitdsi megbizotti;nak nev6t e, t"f"iu"tt ftmtrt'vagy elektronikus lev6lcim6t'"

A hatirozat az ovjt.3. $-a, 4. $ d) bekezd6s6n, a ve. 306. $ (2) bekezd6s6n, a jogorvoslatra

vonatkoz6 rendelkel.s a ve. 20g. g-6n,ioq. $ crr fekezd6#n ,zio.' g (1) bekezd6s6n es a2rz' g-6n

rendelkez6sein alaPul'

A hattrozat kozz6t6tel6nek m6dja: Siimeg v6ros }rkormilnyzata hirdetot6bl6j6n torten6

kifiiggesztdr, ., u, onk orminyzathonlapj6n vJ6 nyilv6noss6gra hozatal'

Siimeg, 2019. febru6r 1 5'

Dr. Kiss Csilla Magdolna
HVI vezeto
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