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H A T Á R O Z A T 
 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezésnek eleget téve megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2014. évi általános választásán Kőszeg városban a képviselő-testület tagjának 
megválasztható egyéni választókerületből 8 azaz nyolc fő, kompenzációs listáról pedig 3 azaz 
három fő, Bozsok községben egyéni listáról 4 fő, Velem községben egyéni listáról 4 fő. 
Kőszeg városban a polgármesternek megválasztott jelölt – amennyiben egyúttal nem egyéni 
választókerületi képviselő is – a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek. Bozsok 
és Velem községekben a megválasztott polgármestert – amennyiben egyéni listás jelölt is volt 
– az egyéni listáról törölni kell és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép, 
azonban a polgármester ez esetben is a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek. 
 
Jelen határozatom ellen a meghozatalától számított 3 napon belül kifogást lehet benyújtani a 
Helyi Választási Irodához. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 
meghozatalától számított 3 napon belül, azaz legkésőbb 2014. február 7-én 16.00 óráig 
megérkezzen a Helyi Választási Irodához. A kifogást írásban – személyesen, levélben, 
telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia 
kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának 
nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha az 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, számát, vagy jelölő 
szervezet, illetve más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 
  
                                            

I N D O K O L Á S 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( a 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. Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § b) pontja szerint 1000 lakosig 4 
fő lehet az egyéni listás választási rendszerben a képviselők száma, míg az 5. § (2) 
bekezdésének a) pontja alapján a 10 000 lakos feletti, de a 25 000 lakost el nem érő 
településeken vegyes választási rendszerben 8 fő választható meg egyéni 
választókerületekben, további 3 fő pedig kompenzációs listáról szerezhet mandátumot, 
Kőszeg lakossága pedig 11 463 fő, Bozsoké 354 fő és Velemé 334 fő, a rendelkező részben 
megjelölt képviselő-testületi létszámot kellett megállapítanom. 



A jogorvoslati lehetőségre a Ve. 208. § alapján, feltételeire a Ve. 209-212. §-aiban foglaltak 
szerint hívtam fel a figyelmet. A polgármester jogállására nézve a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 66. §-ában foglaltakat kellett 
figyelembe vennem. Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § 
(2) bekezdésének 1. pontján alapul. 
 
Kőszeg, 2014. február 6. 
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