Btikkábrányi Közös ÖnkormányzatíHívatalHelyi Választási Iroda Vezetőjétő|
cime:3422 Btikkábrány, II. András tér 1'
e-mail : hivatal@bukkabrany. hu
telefon: 491535-022
telefax: 491535-023
IlÍatószám: 32-I 4 l20Í 4.

Tárgy: a helyi önkormányzat

képviselőtagj ai
számánakmegállapíüísa

testtilete megválasztandó

A' váIasztátsi eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. $ (2)
bekezdésébenbiáosított jogkörömben

eljárva meghoztam az alábbi

hztározztotz

Yatta

településen a helyi önkormányzat képviselő-testtilete 2014' évben megválasztandó
tagjainak számát 4 főben, azaznégy főben állapítom meg.
Elrendelem ehatátozatYatta település Önkormányzati Hivatal 343lYatta. Szemere B.ift20.
sz. alatti hirdetőtábláján. továbbá aYatta Önkormányzati Hivatal www.vatta.hu honlapján
valő'kozzétételt.
Ahatánozat ellen a közzététeLét követő 3 napon belül, legkésőbb 2014. február hó 16. napján
16'00 óráig Yatta település Helyi Válasáási Bizottságának címzett (cím: 3431 Vatta,
Szemere B. út 20. sz. e-mail: vattakozseg@freemail.hu fax: 491535-023) kifogást lehet
benyújtani a Helyi Yálasúási Irodánál (cim:3422 Btikkábrány, II. András tér 1. sz. e-mail:
hivatal@bukkabrany.hu, fax: 49 I 535-023).

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva
lehet benyújtani'

-

A kifogásn ak l'artalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) akifogás benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítésicímét,
d) akifogás benyujtójának személyi azonosítóját, illetvehaaktilftildön éIő,magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, amagyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szewezet vagy más
szerv ezet esetében a bírosági nyilvántartásba-vételi számát.
A kifogás hrtúmazhatja benyújtőjátak telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,illetve
kézbesítésimegbizottjának nevét és telefaxszátmátvagy elektronikus levélcímét'

Indokolás
A helyi önkormányzati képviselők

és polgármesterek
3. és 4. $-ában foglaltrendelkezések szerint:

válasáásáről szóló 2010. évi L. törvény

A

telepiilési önkormányzat képviselőÁestülete, a Jővárosi és a meglei közglűlés
tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása
événekjanuár L-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.

,,3. $

4' s A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egléni listás választási rendszerben egl választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a) 100 lakosig 2fő,
b) 1000lakosig4fő,
c) 5000lakosig 6Jő,
d) 10 000lakosig 8.fő."

A Ve. 306.

$ (2)bekezdésében foglaltak szerint:

,,306. s (2) A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az altalános
választós évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselőlestület, illetve a
közgűlés megválasztandó tagj ainak számát' "

A Ve.

306. $ (1) bekezdésben foglaltak szerint rendelkezésemre bocsátott adatok alapján
Yatta település lakosságszánna2014. jartuár 1-jén 938 fő.

A

fentiek aIapján YaÍta település helyi önkormányzata képviselő-testtilete 2014. évben

megválasáandó tagjainakszámát a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg.

A

húározat a fentiekben már hivatkozott jogszabályhelyeken,
tá$ékoúatás a Ve. 208,209.,210. és 2l2. $-ában foglaltakon alapul.

a

jogorvoslatról való

Btikkábrány,2014. február hó 13. nap
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