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HATÁRDZATA

Szelevény Község Helyi Válasáási Iroda Vezetőjeként a Yálasúási eljárásról szóló 2013. évi
továbbiakban: Ve. ) 306. § (2) bekezdésében foglaltak alaplán, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek válasrtásárőI szóló 2010. évi L. törvény
( továbbiakban: Övjt) 4. §-a figyelembe vételével

XXXVI. törvény (

Szelevény Község Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 6 főben állapítom
meg.

a

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Szelevónyi
Kirendeltsége( 5476 Szelevény, Kossuth u. 04. ) hirdetőtábláján, valamint a Szelevény Község
Elrendelem ezen határozatnak

Önko rm án y zatának ho nl apj an ( www.

sz

e

1

ev eny.

hu) történő közzétételét.

Ahatározat ellen a Ve. 208 - 209. §-ában foglaltak alapjan - jogszabálysértésre hivatkozássa] annak közzétételétől számított 3 napon belül a Helyi Vrálasztasi BizottságnáI ( 5476 Szelevény,
Kossuth u. 04., fax.: 561329-001, e-mail: szeleveny@externet.hu) lehet írásbeli kifogást benyújtani.

A

kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. februar hó 17. napjan 16:00 óráig
megérkezzen a Helyi YáIasztási Bizottsághoz, mely határidő jogvesáő.

A kifogásnaktartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékaít,a
kifogás benffitójának nevét, lakcímét(székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai
értesítésicímét,a kifogás benyújtójának személyi azonositőját illetve ha a külföldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező válasáópolgar nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szewezet vagy más
szew ezet esetében a bíró sági nyilvántartásba-vételi számát

A

kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,illetve
kézbesítésimegbízottjának nevét ós telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS
AzÖvjt 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testtilete tagjainak számát a helyi
önkormányzati képviselők ós polgármesterek általános válasáása événekjanuar 1-jei lakosságszám
alap1 án kell me ghat ár o zní.
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Az Övjt 4.§ c.) pontja kimondja, hogy a 10.000 vagy
választási rendszerben
fő"

A Ve.

-

enrrél kevesebb lakosú település - egyéni listás
alkot, amelyben a képviselők szátrna:5.000 lakosig 6

egy választókerületet

bekezdése alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántart ását kezelő központi szety az általrino s váIasztás évébenj anuar 3 1 -ig átadla a települések
lakosságszámának januar 1-jei adatait a Nemzeti Yálasztási Iroda számára, amely 3 napon belül
közli a lakosságszámot a heiyi választásí iroda vezetőjével. A helyi választási koda az általanos
váIasztás évébenfebruár 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasáandó

306.

§ (1) és (2)

tagjainak számát.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv adatállománya
alapján Szelevény Község lakosságszfuna a2014.január 1-jei állapot szerint 1086 fő.

A

fentiekre való tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, azaz Szelevény
Község Képviselő-testülete megválasáandó tagjainakszátmát 6 fióben állapítottam meg.
A kifogás benyújtásrára a Ve. 208-209. §-a ad lehetőséget.
A jogvesáő határidő szálmítására,lejénatára a Ve. 10. § (1) - (3) bekezdése vonatkozik.

Szelevény, 2014. február 14.
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Ahatározat a mai napon közzétételre került:
Szelevény, 2014. február 14.
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