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Szám:109-19/2014.
a Fejér Megyei Területi Választási Iroda Vezetıjének
2/2014. (VII.14.) számú határozata
A Fejér Megyei Területi Választási Iroda Vezetıjeként – továbbiakban TVI Vezetı - a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2)
bekezdésében megállapított jogkörömben eljárva a 2014. évi önkormányzati
képviselık választása kapcsán hozott 1/2014. (II.11.) számú TVI vezetıi határozatot
az alábbiak szerint módosítom:

a Fejér Megyei Közgyőlés megválasztandó tagjainak számát
20 fı képviselıben
határozom meg.
A határozat ellen a meghozataltól számított 3 napon belül a Fejér Megyei Területi
Választási Bizottsághoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) címzett kifogást
lehet benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb 2014. július 17én 16.00 óráig megérkezzen.
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás
alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a
központi névjegyzékben szereplı választópolgár, jelölt, jelölı szervezet, továbbá az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
nyújthat be.
A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben
eljuttatva – lehet benyújtani.
A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétıl
(székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élı,
magyarországi lakcímmel nem rendelkezı választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy
jelölı 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.
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Indoklás

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezetı Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal összeállította és a Nemzeti
Választási Iroda részére átadta a települések, a megyék, illetve a fıváros
lakosságszámának január 1-jei adatait. A lakosságszám adatokat a Nemzeti
Választási Iroda a Fejér Megyei Területi Választási Iroda részére 2014. február 3-án
megküldte, melynek alapján Fejér megye lakosságszáma 2014. január 1-jei állapot
szerint 427.725 fı.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény (továbbiakban: Övjt.) 7. §-a alapján:
„(1) A megyei önkormányzati képviselıket a választópolgárok megyei listán
választják. A választás tekintetében minden megye egy választókerületet alkot,
melynek nem része a megyei jogú város, valamint a fıváros.
(2) A megyei közgyőlés tagjainak számát a megye lakosságszáma alapján kell
meghatározni úgy, hogy
a) 400 000 lakosig minden 20 000 lakos után 1 képviselı, de legkevesebb 15
képviselı,
b) 700 000 lakosig 20 képviselı, és a 400 000-t meghaladó minden további 30 000
lakos után 1 képviselı,
c) 700 000 lakos fölött 30 képviselı, és a 700 000-t meghaladó minden további
40 000 lakos után 1 képviselı
választható.”
A Ve. 306. § (2) bekezdés alapján „a helyi választási iroda, illetve a területi választási
iroda vezetıje az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja
meg a képviselı-testület, illetve a közgyőlés megválasztandó tagjainak számát.”
A 2014. február 11-én hozott 1/2014. (II.11.) számú határozatot saját hatáskörömben
eljárva felülvizsgáltam és annak eredményeként a határozat módosításáról a
rendelkezı részben foglaltak szerint döntöttem.
A határozat jogalapja a Ve. 306. §, az Övjt. 7. § (2) bekezdése, a jogorvoslati jogról
való tájékoztatás a Ve. 208. §., 209. § és a 210. §-in alapul.

Székesfehérvár, 2014. július 14.
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vezetıje

