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Cegléd Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 
1/2019. (11.4.) határozata 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése alapján 
CEGLÉD város képviselő-testületének megválasztandó tagjainak számát a 2019. évi helyi 
önkormányzati választáson 14 főben állapítom meg, melyből 10 fő egyéni választókerületben, 
4 fő kompenzációs listán szerezhet mandátumot. 

Határozatom ellen - jogszabálysértésre hivatkozással - kifogás nyújtható be Cegléd Város 
Helyi Választási Bizottságához (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.), úgy, hogy az legkésőbb 2019. 
február 7-én 16.00 óráig megérkezzen, mely határidő jogvesztő. 

A kifogást Cegléd Város Helyi Választási Bizottsága bírálja el, három napon belül. 

Elrendelem a határozat Cegléd város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.cegled.hu), 
valamint a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján tizenöt napra történő 
közzétételét. 

Indokolás 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) 
bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig 
határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv.3 . § 
alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános választása évének január l-jei lakosságszám alapján 
kell meghatározni. 
A törvény 5. § (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás 
mandátumok száma 50 OOO lakosig 10 egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listás 
mandátum. 

A Nemzeti Választási Iroda által közétett adatok szerint CEGLÉD város lakosságszáma 
2019.január l-jén 36 710 fő volt. 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a képviselő
testület megválasztandó tagjainak számát. 

Határozatom ellen a kifogás lehetőségét a Ve. 208. § (1) bekezdése biztosítja, a kifogást a Ve. 
210. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság bírálja el, három napon belül. 
A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése 
vonatkozik. 
A fellebbezés illetékrnentességét az illetékekről (2) 
bekezdésének 1. pontja biztosítja. 

Cegléd, 2019. február 4. 
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