
Helyi VflasztSsi lroda Yezetfje

Helyi Vdlasztdsi Iroda vezet6j6nekll20l9. ( II. 11.) hatirozata

HATAROZAT

Encsencs Helyi Yillasztfsi lroda Vezet\je a villasztitsi eljar6sr6l szol6 2013. 6vi XXXVI.
tdrvdny (a tov6bbiakban: Ve.) 306. $ (2) bekezdds6ben foglalt jogk<ir6ben eljdwa,
figyelemmel a helyi dnkorm6nyzati kdpvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6sdr6l sz6l6
2010. 6vi L. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ovjt.; 3. g-6ban ds 5. g-riban foglaltakra
Encsencs Kdzs6g k6pvisel6-testtilet6nek megvillasztand6 tagjainak szdmSt
a20l9.6vi helyi Onkormfnyzativiiasztrison 6 f6ben dllapftom meg.

A hatitrozat ellen a kdzponti n6vjegyzdkben szereplo villasztopolg6r, az igyben drintett
term6szetes 6s jogi szemdly, jogi szemdlyis6g n6lkiili szervezet a meghozataltfi6l szfumitott
3 napon beliil Encsencs Kdzs6g Helyi Y6laszt6si Bizotts6ghoz cimzett (4374 Encsencs, Fo
utca 31.), de Encsencs Helyi Yftlasztdsi Irod6n6l (4374 Encsencs, F6 utca 31.) benyrijtand6
kifog6ssal 6lhet.

A kifog6st rigy kell benyrijtani, hogy az legk6s6bb 2019. febru6r l4-en 16.00 6r6ig
me glrkezzen, a hatdrid6 j o gve szt6.

A kifog6st ir6sban - szem6lyesen, lev6lben, telefaxon, vagy elektronikus levdlben eljuttatva -
lehet benyrijtani, A kifog6snak tartalmaznia kell a jogszab6lysdrt6s megjelol6s6t, a
jogszabalys6rtds bizonyitlkait, a kifog6s benyujt6j6nak nevdt, lakcim6t (sz6khelydt) 6s - ha a
lakcfmdt6l (sz6khelydt6l) eltdr - postai 6rtesit6si cimdt, a kifog6s benyrijt6j6nak szemdlyi
azonosft6j6t, illetve ha a kiilfttld<tn 616, magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez6
villaszt6polgdr nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemelyazonossirydt igazol6
hat6s6gi igazolvfuny6nak tipus6t es szdmdt, vagy jel6l6 szewezet vagy m6s s zewezet eset6ben
a bfr6s6gi nyilv6ntartrlsba-v6teli szimrdt.

A kifogds tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxsz6mfutvagy elektronikus lev6lcimdt, illetve \
k6zbesit6si megbizottjdnak nevdt 6s telefaxsz tmdt vagy elektronikus levdlcim6t.

Az eljarils Iargyanill fogva illetdkmentes.

A ve. 306. $ (2)bekezdese 6rtetm6r."t:;::::r, iroda vezet 6je az6ltal6nos vriasztds
6v6ben februiir 15-ig hatarozatban illlapitja meg a kdpviseki-testrilet, illetve a kdzgyril6s
megvtiasztand6 tagjainak szitmirt. Az ovjt. 3. $-a alapj6n a teleptildsi dnkormiinyzat
k6pvisel6-testiilete tagjainak szdmdt a helyi onkormrinyzati k6pvisel6k ds polg6rmesterek
6ltal6nos v6lasztdsa6v6nek januar 1-jei lakoss6gsz6maalapjankell meghat6roznj.

A Ve. 306. $ (1) bekezd6se szerint a polgarok szem6lyi adatainak 6s lakcimdnek
nyilv6ntart6s6t kezelo kcizponti szew az 6ltal6nos vitlaszths 6v6ben janu6r 3l-ig atadja a
teleptil6sek, a megydk, illetve a fov6ros lakoss6gsz6m6nak janu6r l-jei adatait a Nemzeti
Vdlaszt6si Iroda sz6m6ra. A Nemzeti V6laszt6si Iroda a lakoss6gsz6mot h6rom napon beliil
krizli a helyi v6laszt6si iroda vezet6i6vel.



A Nemzeti Y6lasrt6si Iroda - a kdzponti nfvjegyzdk, valamint egydb v6laszt6si

nyilvantart6sok vezetds6r6l sz6l6 1712013. (V11.17.) KIM rendelet 1. $ (2)bekezd6se alapj6n -

az illtala mtikcidtetett v6laszt6si tigyviteli rendszerben 2019. febru6r l-6n k0z61te

Encsencs telepiil6s 2019, j anuir l-jei lakos s6gsz{m6t, amely 19 40. f6

Az 6vjt.3. $-a alapjan a telepiildsi dnkormanyzatok k6pvisel6-testiilete tagjainak szlmdt a

helyi dnkormdnyzati k6pvisel6k Sltal6nos villasztdsa dvdnek janufu l-jei lakoss6gszdm alapjdn

kell meghatarozm. Az Ovjt. 4. $ c) bekezd6se szerint a k6pvisel6kszhma 5000 lakosig6 f6.

Ahatdrozat a Ve. 306. $ (2) bekezd6sdn, azOvjt.3. $-6n 6s 4. $-6n alapul.

A Ve. 74. $-a szerint a villaszthsi iroda vezetdj6nek hatari:ozatixa a 46. $, 47. $,

48. $ (3) bekezd6se 6s az 50. $ rendelkezdseit kell alkalmazni. Ajogorvoslat lehet6s6g6r6l,
'r benyrijt6s6nak hely6r6l 6s hataridejdr6l, valamint a jogorvoslat benyfjt6sanak feltdteleir6l

val6 t6j6koztat6s a Ve. 10. $ (1) 6s (3) bekezd6sein, 208. $-an, 209. $ (l) bekezdls€n,
210. $ (1) bekezd6s6n 6s 212. S-An alapul.

Az illetdkmentess6gr6l sz6l6 t6j6koztatfis az illetdkekrdl sz6l6 1990. 6vi XCIII. tdrv6ny33. $

(2)bekezdls 1. pontjrin alapul.

Encsencs, 2019. febru6r 11.
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