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Tárgy: Önkormányzati képviselők száma
1/2019. /II. 12./ HVI H A T Á R O Z A T
Mórahalom város Helyi Választási Iroda Vezetőjeként megállapítom: Mórahalom Városban a
helyi önkormányzati képviselők választásán a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§ d) pontja alapján a megválasztható képviselők száma
8 fő.
Határozatom ellen a közzétételétől számított 3 napon belül (a jogorvoslati határidő utolsó napjának
16.00 órájáig) jogsértésre hivatkozással a Helyi Választási Bizottsághoz (6782 Mórahalom,
Szentháromság tér 1.) lehet kifogással fordulni. A kifogást írásban, elektronikus levélben eljuttatva
lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését; a jogszabálysértés
bizonyítékait; a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét; a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A
jogorvoslati határidő jogvesztő.
INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 306. § (2) bekezdése szerint a helyi
választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a
képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Övjt.) 4. § d) pontja szerint, a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni
listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 10.000
lakosig 8 fő. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közlése szerint
Mórahalom város lakosainak száma 2014. január 1. napján: 6289 fő, így az Övjt értelmében a
képviselő-testület tagjainak száma 8 fő.
A hivatkozott jogszabályhelyekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
Ezen határozat a Ve. 306. § (2) bekezdésében, az Övjt. 3-4. §-ában foglaltakon, továbbá a Ve. 10. §
(1) bekezdésében foglaltakon alapul. A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 208 §- 212. §-a biztosítja.
Határozatomat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Mórahalom város honlapján
(www.morahalom.hu) közzéteszem.
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