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H a t á r o z a t 
 

Megállapítom, hogy Köröm község – lakosságszáma alapján – a 2014. évi általános önkormányzati 
választáson 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település; egy választókerületet alkot, amelyben  
egyéni listás rendszerben a 
 

megválasztható helyi önkormányzati képviselők száma 6, azaz Hat fő. 
 
Határozatom ellen kifogásnak van helye. Kifogást jogszabálysértésre hivatkozással a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes 
és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.  
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől 
számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező választási bizottsághoz (3577. Köröm, Rákóczi Ferenc u. 11. sz.).   
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. 
 
 

I n d o k o l á s 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése előírja, 
hogy a helyi választási iroda vezetőjének az általános választás évében február 15-ig határozatban meg 
kell állapítania a településen megválasztható képviselő-testületi tagok számát. 
 
A KEK KH közlése szerint Köröm község lakosságszáma 2014. január 1-én 1481 fő. A helyi 
Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§ c) pontja 
alapján megállapítottam, hogy Köröm községben – 5000 lakosig – a megválasztható önkormányzati 
képviselők száma hat, azaz Hat fő. 
 
Az önkormányzati képviselők számának meghatározására a már fentiekben hivatkozott jogszabály, 
valamint – a jelzett lakosságszám ismeretében – került sor. 
 
Határozatomat a már hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg. A jogorvoslati lehetőségre a 
Ve. 208-210. §-ai alapján hívtam fel a figyelmet. Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 
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