Btikkábrányi Közös Önkormányzati HivatalHelyi YálasztásíIroda Vezetőjétől
círne:3422 Biikkábrány, II. András tér 1.
e-mail : hivatal@bukkabrany.hu
telefon: 491535-022
telefax: 491535-023
IlÍatószám: 32-15 l20l4.

Tárgy:

a helyi önkormányzat képviselőtestiilete megválasztandó tagj ai
számának me gállap íüása

A

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. $ (2)
bekezdésébenbiáosított jogkörömben eljárva meghoztam az alábbi

határozztotz

Kács településen a helyi önkormányzat képviselő-testt'ilete 2014. évben megválasáandó
tagjainak számát 4 főben, azaznégy főben állapítom meg'

Elrendelem ehatározat Kács település Önkormányzati Hivatal 3424Kács, Fő út 60. sz. cím
alatti htrdetőtábláján, továbbá a Kács település Önkormányzati Hivatal www'kacs.hu

honlapj án v alő kózzétételét.

Ahatározat ellen a közzétételét követő 3 napon belül, legkésőbb 2aI4. február hó 16. napján
16.00 óráig Kács település Helyi Választási Bizottságának cimzett (cím: 3424 Kács, Fő út 60.
sz. e-mai1:igazgatas@kacs.hu fax: 491537-00l) kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási
Irodánál (cim: 3422 Btikkábrány, II' András tér 1. sz. e-mail hivatal@bukkabrany.hu fax:
49/s35-023).

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva

_

lehet benyújtani.
A kifo gásn ak l.artalmantia kell
a) a jogszabálysértés megj elölését,
b) a j o gszabálysértés bizony itékait,

c) aktfogás benffitójának nevét, lakcímét(székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)

eltér - postai értesítésicímét,

d) akífogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a kiilfoldön é1ő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóvaI, amagyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szeryezet vagy más
szewezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A kifogás tarta|mazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét'illetve
kézbesítésimegbizottjának nevét és telefaxsz átmát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás
A helyi önkormányzati képviselők

és polgármesterek
3. és 4. $-ában foglalt rendelkezések szerint:

válasáásáról szóló 2010. évi L. törvény

A települési önkormányzat képviselő-testülete, a Jővórosi és a megtei közgűlés
tagjainak számót a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása
événekjanuár l-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.

,'3. $

4' s A 10 000 vag,, ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben egl választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a) 100 lakosig 2 Jő,
b) 1000lakosig 4fő,
c) 5000lakosig 6fő,
d) 10000lakosig8Íő'"

A Ve' 306.

$ (2)bekezdésében foglaltak szerint:

,,306' s a A helyi választási iroda, illetve a területi választósi iroda vezetője az óltalónos
választás évébenfebruár l5-ig határozatban óllapítja meg a képviselő-testület, illetve a
k)zgyűlés megválasztandó tagj ainak szómát.''

A Ve. 306. $ (l) bekezdésben foglaltak szerint rendelkezésemle bocsátott adatok alapján Kács
település lakosságszáma2}l4. januán l-jén 5l3 fő.

A

fentiek alapján Kács település helyi önkormányzata képviselő-testiilete 2014. évben
meguáIasúandó tagjainak számát a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg.

A

határozat

a

fentiekben már hivatkozott jogszabályhelyeken,

tájékoztatás a Ve. 208',209.,210. és 2l2. $-ában foglaltakon alapul.

a

jogorvoslatról való

Btikkábrány,2aI4. február hó 13. nap

'ót1í::j ?z\
'o\
á

$.

&

$/
*'/

