1-59/2014.S.

Tárgy: Zala Megyei Közgyűlés megválasztható tagjai
számának meghatározása

1/2014. (II.4.) TVI vezetői határozat
A Zala Megyei Területi Választási Iroda vezetőjeként a Zala Megyei Közgyűlés
megválasztható képviselőinek számát a 2014. évi önkormányzati választáson 15 főben
határozom meg.
Döntésem ellen 3 napon belül, azaz 2014. február 7. 16.00 óráig a Területi Választási
Bizottság elnökéhez (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) lehet kifogással fordulni.
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, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és
számát, vagy más szervezet esetében bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 306. § (2)
bekezdése alapján a területi választási iroda az általános választás évében február 15-ig
határozatban állapítja meg a megyei közgyűlés megválasztandó tagjainak számát. A döntés
meghozatalához a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által a
Nemzeti Választási Iroda részére rendelkezésre bocsátott 2014. január 1-i lakosságszám
adatokat a Nemzeti Választási Iroda megküldte a Zala Megyei területi Választási Iroda
részére. Az adatszolgáltatás alapján Zala megye lakossága 2014. január 1-jén 285.528 fő volt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Övjt. )7.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján a megyei közgyűlés tagjainak számát
a megye lakosságszáma alapján kell meghatározni úgy, hogy 400.000 lakosig minden 20.000
lakos után 1 képviselő, de legkevesebb 15 képviselő választható.
A megye január 1-i lakosságszáma alapján a rendelkező részben foglaltak alapján határoztam
meg a megválasztható képviselők számát.
A határozat közzétételére a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal honlapján, a www.zala.hu
honlapon kerül sor.
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II.
A határozat az Övjt. 7.§ (2) bekezdés a.) pontján és a Ve. 306. § (2) bekezdésén, a
jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 208.§ - 212. §, valamint a 307/P.§ (3) bekezdésén
alapul.
Zalaegerszeg, 2014. február 4.
dr. Mester László

