Lövıi Helyi Választási Iroda Vezetıje
9461. Lövı, Fı u.181. Tel. : 99/533-550, Fax : 99/533-558
E-mail: korjegyzo@lovkorjegyzo.hu

23-20 /2014.

Tárgy: Önkormányzati képviselık számának megállapítása

Határozat
Lövıi Helyi Választási Iroda Vezetıje,a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek
2014.évi választásán a lövıi képviselı-testületben megválasztható képviselık számát 6
fıben állapítom meg.
Határozatom ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Lövıi Helyi Választási
Irodához benyújtott ,de a Lövıi Helyi Választási Bizottsághoz címzett,kifogásnak van helye.
A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás
alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplı
választópolgár,jelölt,jelelı szervezet továbbá az ügyben érintett természetes és jogi
személy,jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a
jogszabálysértés megjelölését,a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának
nevét,lakcímét(székhelyét) és –ha a lakcímétıl (székhelyétıl )eltér -postai értesítési címét,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 a
benyújtójának a telefax-számát,vagy elektronikus levélcímét,illetve a kézbesítési
megbízottjának nevét,és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás:
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L.törvény
3.§-a,valamint a választási eljárásról szóló 2014. évi XXXVI törvény ( továbbiakban: Ve.)
306.§(2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint, a helyi választási iroda vezetıjének az
általános választás évében február 15-ig határozatban kell megállapítani , a településen a helyi
önkormányzati képviselı testület megválasztandó tagjainak számát.
Lövı község lakosságszáma 2014. január 1-jén 1 414 fı,így a megválasztható képviselık
számát 6 fı-ben állapítottam meg.
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A határozatom közzététele az önkormányzat hirdetıtáblájára való kifüggesztéssel történik,
valamint a határozat szövege a www.lovo .hu internetes oldalon is megjelenítésre kerül.
Határozatom a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény 3. § és 4.§-ain, valamint a Ve. 306.§ (1) és (2) bekezdésén,a jogorvoslatról
szóló tájékoztatás a Ve. 208.§, 209.§ (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén,212.§ (1)-(3)
bekezdésein alapul.

Lövı, 2014. február 13.

Lukács Antalné
HVI vezetı

Lövıi Helyi Választási Iroda Vezetıje
9461. Lövı, Fı u.181. Tel. : 99/533-550, Fax : 99/533-558
E-mail: korjegyzo@lovkorjegyzo.hu

23- 21/2014.

Tárgy: Önkormányzati képviselık számának megállapítása

Határozat
Lövıi Helyi Választási Iroda Vezetıje, a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek
2014. évi választásán a völcseji képviselı-testületben megválasztható képviselık számát 4
fıben állapítom meg.
Határozatom ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Lövıi Helyi Választási
Irodához benyújtott, de a Völcseji Helyi Választási Bizottsághoz címzett,kifogásnak van
helye.
A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás
alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplı választópolgár,
jelölt,jelelı szervezet továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,jogi személyiség
nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megjelölését,a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét,
lakcímét(székhelyét) és –ha a lakcímétıl (székhelyétıl )eltér -postai értesítési címét,a kifogás
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfödön 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 a benyújtójának a telefaxszámát,vagy elektronikus levélcímét,illetve a kézbesítési megbízottjának nevét,és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás:
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L.törvény
3.§-a,valamint a választási eljárásról szóló 2014. évi XXXVI törvény ( továbbiakban: Ve.)
306.§(2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint, a helyi választási iroda vezetıjének az
általános választás évében február 15-ig határozatban kell megállapítani , a településen a helyi
önkormányzati képviselı testület megválasztandó tagjainak számát.
Völcsej község lakosságszáma 2014. január 1-jén 374 fı, így a megválasztható képviselık
számát 4 fı-ben állapítottam meg.
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A határozatom közzététele az önkormányzat hirdetıtáblájára való kifüggesztéssel történik,
valamint a határozat szövege a www.lovo .hu internetes oldalon is megjelenítésre kerül.
Határozatom a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény 3. § és 4.§-ain, valamint a Ve. 306.§ (1) és (2) bekezdésén,a jogorvoslatról
szóló tájékoztatás a Ve. 208.§, 209.§ (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén,212.§ (1)-(3)
bekezdésein alapul.

Lövı,2014. február 13.

Lukács Antalné
HVI vezetı

Lövıi Helyi Választási Iroda Vezetıje
9461. Lövı, Fı u.181. Tel. : 99/533-550, Fax : 99/533-558
E-mail: korjegyzo@lovkorjegyzo.hu

23-22 /2014.

Tárgy: Önkormányzati képviselık számának megállapítása

Határozat
Lövıi Helyi Választási Iroda Vezetıje,a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek
2014.évi választásán a nemeskéri képviselı-testületben megválasztható képviselık számát
4 fıben állapítom meg.
Határozatom ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Lövıi Helyi Választási
Irodához benyújtott, de a Nemeskéri Helyi Választási Bizottsághoz címzett,kifogásnak van
helye.
A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás
alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplı
választópolgár,jelölt,jelelı szervezet továbbá az ügyben érintett természetes és jogi
személy,jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a
jogszabálysértés megjelölését,a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának
nevét,lakcímét(székhelyét) és –ha a lakcímétıl (székhelyétıl )eltér -postai értesítési címét,a
kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfödön 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 a
benyújtójának a telefax-számát,vagy elektronikus levélcímét,illetve a kézbesítési
megbízottjának nevét,és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás:
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L.törvény
3.§-a,valamint a választási eljárásról szóló 2014. évi XXXVI törvény ( továbbiakban: Ve.)
306.§(2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint, a helyi választási iroda vezetıjének az
általános választás évében február 15-ig határozatban kell megállapítani , a településen a helyi
önkormányzati képviselı testület megválasztandó tagjainak számát.
Nemeskér község lakosságszáma 2014. január 1-jén 214 fı,így a megválasztható képviselık
számát 4 fı-ben állapítottam meg.

- 2 -

A határozatom közzététele az önkormányzat hirdetıtáblájára való kifüggesztéssel történik,
valamint a határozat szövege a www.lovo .hu internetes oldalon is megjelenítésre kerül.
Határozatom a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény 3. § és 4.§-ain, valamint a Ve. 306.§ (1) és (2) bekezdésén,a jogorvoslatról
szóló tájékoztatás a Ve. 208.§, 209.§ (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén,212.§ (1)-(3)
bekezdésein alapul.

Lövı, 2014. február 13.

Lukács Antalné
HVI vezetı

