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Tárty: a képviselő-testü let megválasztandó
tagjai számá na k megállapítása

Ügyi ratszá m : Z^N / 566-4 l 2079.

HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésébenkapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
201O. évi L. törvény 4. §-a figyelembe vételévela telepúléslakosságszáma alap,ján

Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagiainak számát 4 főben határozom
meg.

Elrendelem e határozat Monoszló község honlapján és a Zánkai Közös
Hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán való nyilvánossá8ra hozatalát.
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Önkormányzati

A határozat ellen a vólasztósi eljórósról szóló 2073. évi XXXVI. törvény 2O8- §-óban foglaltak
alapján a Helyi Vólasztósi Bizottsóghoz (8251 Zónka, lskolo u. 11.) címzett kifogást lehet
benyújtani a Helyi Választási lrodáhozA kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozot közzétételétől szómított
harmadik napon, ozdz legkésőbb 2O19. február 14- napjón 16.00 óráig megérkezzen a Helyi
VáIasztósi lrodóhoz.
A kifogóst írósban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttqtva lehet benyújtani. A kifogósnok tartalmoznia kell
- ajogszobőlysértésmegjelölését,
- ajogszobálysértésbizonyítékait,
- o kifogós benyújtójónak nevét, lakcímét (székhelyét)- és ha a lokcímétől(székhelyétől)
eltér postai értesítésicímét,
- a kifogós benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ho a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező válosztópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyozonossógát igazoló hatósági igozolványónak típusót és szómát, vagy jelölő
szervezet vogy más szervezet esetében o bírósógi nyilvóntartósbo-vételi szómót.

lNDoKoLAs
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXV|. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése
értelmében a Helyi Választási lroda vezetője az általános választás évébenfebruár 15-ig

határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.
A helyi ónkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 20].0. évi L. törvény
(továbbiakban: Öv,it.)3. §-ában foglaltak szerint a települési önkormányzat képviselő-testü|ete
tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása
événekjanuár 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

Az Övjt. 4. § b) pontja szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás
választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 1.000
lakosig 4 fő.

Tekintettel arra, hogy Monoszló község lakosságszáma 2OL9. január 1-jén I23 íő, így a
hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint
döntöttem.

A kifogós benyújtdsónak lehetőségéta Ve. 208. §-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó
előírúsokat q Ve. 209. §-a és 272. §-a tartalmazza.

Jelen határozat a Ve.46. §-ón, o 208-270. §-oin,306. §-ón, továbbó oz Övjt.3. §-ón és 4. § b)
pontján olopul.

Zánka, 2QL9. február
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