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Targy: Kiils&vat kozsegben 2014. evben megvalaszthato
onkormanyzati kepviselok szamanak megallapitasa
H a t a r o zat

Kulsovat kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testulete tagjainak szamat a helyi onkormanyzati kepviselok es
polgarmesterek 2014. evi altalanos valasztasa soran 4 foben aliapitom meg.
Hatarozatom ellen barki kifogassal elhet a Teruleti Valasztasi Iroda Vezet6jehez (8200 Veszprem, Megyehaz ter
1.). A kifogast ugy kell benyujtani, hogy az Iegkes6bb a serelmezett jogszabalysertestol szamitott harmadik
napon (a jogorvoslati hatarido utolso napjanak 16 orajaig) megerkezzen a Helyi Valasztasi Bizottsaghoz A
kifogasnak tartalmaznia kell a jogszabalyseries megjelofeset; a jogszabalysertes bizonyitekait; a kifogas
benyujtqjanak nevet, lakcimet (sze"khelyet) es - ha a lakcimetol (szekhelyetol) elter - postai ertesitesi cimet,
szemelyi azonositqjat; a kifogas benyujtqjanak valasztasa szerint telefaxszamat vagy elektronikus levelcimet,
illetve kezbesitesi megbizottjanak nevet es telefaxszamat vagy elektronikus levelcimet.
In do k1 as
A valasztasi eljarasrol szolo 2013. evi XXXVI. tv. (Ve.) 306. § (2) szerint a helyi valasztasi iroda vezetoje az
altalanos valasztas eveben februar 15-ig hatarozatban allapitja meg a kepviselo-testulet megvalasztando
tagjainak szamat.
A helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasaroi szolo 2010. evi L. tv. (Tv.) 3. §-a szerint a
telepulesi onkormanyzat kepviselo-testiilete tagjainak szamat a helyi onkormanyzati kepviselSk es
polgarmesterek altalanos valasztasa evenek januar 1-jei lakossagszama alapjan kell meghatarozni.
Kiils6vat kozseg lakossagszama 2014. januar l-jen743 f6.
A Tv. 4. b) pontja alapjan a 10.000 vagy ennel kevesebb lakosu teleptiles - egyeni listas valasztasi rendszerben egy valasztokeruletet alkot, melyben a kepviselok szama 1.000 lakosig 4 fo.
A fentiek alapjan Kuls6vat telepulesen megvalaszthato onkormanyzati kepviselok szama 4 f6ben kerult
meghatarozasra.
Hatarozatomat a mai napon kozzeteszem a Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal Kulsovati
Kirendeltsegen talalhato hirdet6tablan, valamint Kulsovat kozseg honlapjan, a www.kulsovat.hu oldalon.
Hatarozatomat a Ve. 306. § (2) bekezdeseben biztositott jogkoromben hoztam meg, figyelemmei, a Tv. 3. §aban, es a 4. §. b) pontjara.
A kifogas jogat a Ve. 209. § (1) bekezdese biztositja, a kifogas reszleteit a Ve. 212. § (2) bekezdese tartalmazza.
Nemesszalok, 2014. februar 10.
dr. Szabadics Zsuzjsanna
HVI vezeto

