
Zánkai Közös on ko rmá ny zati Hivatal
Jegyzője

8251Zánka,Fő u.29.
Telefon: 06-87 I 468-000 Fax: 06-87 I 468-01 9 e-mail : zankaph@t-online.hu

Balatoncsicsó' Balatonszepezd, Monoszló, Óbudavar, Szentantalfa, Szentjakabf4 rugyon,Zár.u ro''"gonkormányzatának
kÖzigazgatási terÍi letén

Ügyiratszám : l -221201 4.

Elérhetőség: 8/tr06-87/468-000

Tárgy: Szentjakabfa Község Önkormányzata
Képviselő-testtilete megválasztandó tagjainak
száma

HATÁRoZAT

A Zankai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként, mint a Helyi Válasáási Iroda vezetője a
választási eljárásról szőlő2013. évi XXXVI. törvény (atovábbiakban: Ve.) 306. $ (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselök és polgármesterek válasáásáról szóló
2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) rendelkezéseire tekintettel Szentjakabfa Község
Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainal száma meghatározása tárgyában meghoáam a
következő

6/2014. (II. 12.) HVI vezetői határozatot.

Szentjakabfa Község ÖnkormányzataKépviselő-testíilete megváIas ztandő tagiainak számátt a
település lakosságszáma alapján 4 főben határozom meg,

mely 4 fő egyéni listás válasáási rendszerben kerül megválasztásra'

Ahatározat ellen a Ve' 208. $-ában foglaltak alapján a Helyi Yálasúási Bizottságho z (8251 Zánka,Fő
u.29.) cimzet|kifogást lehet benyújtani a Helyi Yálasztási Irodához.

A kifogást úgy kell benyrijtani, hogy az legkésobb ahatározatmeghozatalától számított 3 napon belül,
azazlegkésőbb2014. február 15. napján 16,00 óráig megérkezzen a Helyi Választási lrodához.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet
benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés
bizonyitékait, a kifogás benyújtójanak nevét' lakcímét (székhelyét) _ és ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér postai értesítéSi címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külfloldön élo,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
mawar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát' vagy jelölő szewezet vagy más
szew ezet e s etéb en a b író s ági ny ilv ántartásba-véte 1 i számát.

INDoKoLÁs

A Ve. 306. $ (2)bekezdése értelmében a Helyi Választási Iroda vezetőj e'az általános választás évében
február 15-ig határozatban ál|apítjameg a képviselőtestület megválasztandó tagjainak számát.

Az Övjt. 3. $-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosság'ri^
alapj án kell megállapítani.

Az Övjt. 4. $-a alapján a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosű település egyéni listás választási
rendszerben egy vá|asztókerületet alkot' amelyben a képviselők száma:

_ l00lakosig2fő,
- 1.000 lakosig 4 fo,
_ 5.000 lakosig 6 fő'
- 10.000lakosig 8 fő.
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Figyelemmel arra, hogy a Kozigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
tájékoztatása szerint Szentjakabfa község lakosságszáma2014.január 1-jén 108 fo, igy a hivatkozott
jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a rendelkező részben roglattat< sJerint ocintáttöm.

A kifogás benyújtásának lehetőségéről a Ve. 208. $-a, valamint 209. és 212. $-a alapján adtam
tájékoztatást.

AhatározataYe.208'2010. $-ában,a306. $-ában, továbbá azÓvjt.3-4 $-ában foglaltakon alapul.

Ahatározatközzétételének módja: Szentjakabfa község honlapján történő nyilvánosságra hozatal és a
Zánkai Közös ÖnkormányzatiHivatalépiiletében lévő Áirdetőiiaw"történő ilifiiggesztés.

Zánka,2014. február 12.
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