
Ceglddi Kdziis Onkormfnyzati Hivatal
Iegyz6je

K6rdstet6tlen Ktjzsdg Helyi Vilaszt4si Iroda Vezet6jdnek
212014 ( 02. 07.\ sz. hatflroz ta

A ..v6lasztdsi . eljtuasr6l sz6l6 2013. €vi )GXVI. tijrvdny 306. g (2) bekezd6se alapj6n
KOROSTETETLEN kiizs6g kdpvisel6{estiiletdnek megviilasztandd tagjainak szrimat a 2014.
dvi helyi 6nkorm6lyzati vdlasztrison 4 ffiben dllapitom meg.

Hatdrozatom ellen fellebbezdsnek helye nincs.

A halarczat ellen - jogszab6lysdrtdsre hivatkozdssal - kifogAs nyrijthat6 be K6tjstetdtlen
Kiizs6g Helyi Vaasztisi bizotts6gdhoz (2'145 Ki5t1stetdtlen, Kocsdri ft 4.) rigy, hogy az
legk6s6bb 2014. februrix I 0-6n I 6:00 6r6ig megdrkezzen. A hatriridti j ogveszt6.

Elrendelem a hatirozat K6rdstetdtlen Kiizsdg Onkormanyzata hivatalos honlapj6n
(x|a dolostetetlen.hu), valamint a Ceglddi Kdztts Onkormdnyzati Hivatal hirdet6tdbldjan
tdrtdn6 kitzz€t€telet.

I n d o k o l 6 s

A v6lasztrisi eljdxdsr6l s2616 2013. dvi )C(XVI. tdrv€ny (a tov6bbiakban: Ve.) 306. g (2)
bekezddse szerint a helyi vdlasztasi iroda vezettJe az iltal{rLos vilasztAs evdben febru6r 15-ig
hatrirozalban allapitja meg a kdpviseld-testi.ilet megvalasztand6 tagjainak szamill

A helyi dnkorm6nyzati kepvisel6k ds polgarmesterek vdlaszrrisar6l sz6l6 2010. 6vi L. tv.3. g
ahpjen a telepiil€si itnkormaoyzat kdpvisel6-testiilete tagjainak sz6m6t a helyi ijnkorm6oyzati
kdpvisel6k 6s polgdmesterek altalfuros viilasztdsa 6v6nek janurir l-jei lakoss6gszam alapjrin
kell meghatrirozni,

A titrvdry 4. S b) pontja sze nt a k6pvisel6k szrima 1000 lakosig 4 f6.

A .,K6_zigazgatasi 6s Elekhonikus Kdzszolg6ltatesok Hivatala altal kiizitlt adatok szerint
KOROSTETETLEN kdzsdg lakossdgszdrna 2014. jarurir t-jdn 854 16 volt.

Fentiekrc tekintettel a rendelkez6 rdszben foglaltak szerint dllapitottam meg a k6pvisel6-
testiilet megv6lasztand6 tagj ainak szimiit.

Hat{rozatom ellen a kifog6s beny:jtdsanak lehet6sdg€t a Ve. 208. g (1) bekezddse alapjdn
biztositottam, A kifogdst a Ve. 210. g (l) bekezddse alapjrin a helyi vahszt6si bizotts6g bin{a
el, 3 napon belitl. A jogveszt6 hatirid6 szimitdsrira, lejdrt6ra vonatkoz6an a Ve. 10. $ 0)-(3)
bekezddse rendelkezik. A kifogas illetdkmentessdgdt az i11et6kek61 sz6l6 1990. 6vi XCUL tv.
33. $ (2) bekezddsdnek l. pontja biztosiqa.

Ceded,, 2014. 02. 07 .



zAnaoEr:

Jelen hatrlrozatot 2014. februrir 07-6n K6rdstetetlen kijzsdg honlapjAn kdzz6tettem.

vezet6
Gifta


