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Tárgy: Megválasztható önkormány zatÍ
képviselők számának

25-112014.

megál1apítása

IJatáÍ ozat
Kecskéd községben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán az
egyéni listás választási rendszerben megválaszthatő képviselők száma - figyelemmel a 2014.január l-jei
lakosság sz'ámra- 6 fő.

A

határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Helyi válasÍási irodához (2852 Kecskéd,
Vasút u. 105.) benyújtott, de a Helyi Választási Bizottsághoz (2853 Kecskéd' Vasút u. 105.) cimzett

kifogásnak van helye. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 13-án 16 őtáig
megérkezzen a helyi Válasáási irodához.

A kifogást aváIasztásrabányadőjogszabály,

illetve aválasztás és aválasztási eljárás alapelveinek
megsértésére(a továbbiakban egytitt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szetyezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szetvezet nyújthat be.
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 a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítésicimét,akifogás benyujtójának személyi azonosítóját, illetve
ha a külftjldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik
személyi azonosítóval, a magyar állampoIgárságát igazolő okiratának típusát és számát, vagy
jelölő szervezet vagy más szewezet esetében a bírósági nyilvríntartásba-vételi szélmát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét'illetve
kézbesítésimegbizottjának nevét és telefaxszátmátvagy elektronikus levélcímét.

Indokolás
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá|asztásáről szóló 2010. évi L. törvény 3. $-a,
valamint a választási eljárásról szőló 2013. évi XXXVI törvény ( a továbbiakban ve.) 306.$ (2)
bekezdésében foglaltak szerint a helyi vá|asúási iroda vezetőj e az étltalános választás évébenfebruár l5-ig
határozatban állapítja meg a képviselő-testület tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választása événekjanuár 1-jei lakosságszáma alapján.

A Nemzeti Választási Iroda által közölt

A helyi önkormányzati képviselők
a képviselők száma:

a.) 100 lakosig 2 fii
b.) 1000 lakosig 4 fő
c.) 5000lakosÍg 6 fő
d.) 10000lakosig 8 fő

lakosságszám20l4.január

és polgármesterek választásáről

l-jén Kecskéden 20ó4 fő.

szóló 2010. évi L. törvény 4. $-a alapján

A Ve.306.$

(2) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve - a2014.január l-jei lakosságszám
figyelembe vételével-Kecskéd községben a helyi önkorrnányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi
általános váIasztása során a települési önkormányzat képviselő-testületének megválaszÍható tagiainak
száma 6 fő.

Ezen határozat a Polgármesteri tlivatal hirdetőtábláján és a teleptilés honlapján kerlil közzétételre.

képviselők és polgármesterek váIasztásáről szóló 2010. évi L. törvény 3.
$ 209.s (1)bekezdésén,a2l0.$(1)
bekezdésén,a 2I2'(1)-(3) bekezdésénalapul'
Ahatározat a helyi önkormányzati

$-án, a Ve.306.$ -án,ajogorvoslatrólszólótájékoztatásaVe208.

Kecskéd' 20l4. február l0.
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