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4_149_6rl elj6rdsrol sz6l6 2013. 6vi XXXVL rdrv€ny 306. g (2) bekezd6se alapjrin
CEGLED vriros kepvisel6-testiiletenek megvrilasztand6 tagiainak sz6m6t a 2014. 6vi h;lyi
dnkormanyzati vAlaszt6son 14 f6ben rillapitom meg, melyb6l l0 f6 egydni vflasz6keriiletben,
4 fd kompenz6ci6s listiin szerezhet mand6tumot.

Hardrozatom ellen fellebbezdsnek helye nincs.

A halirozat ellen - jogszabrilysdrt6sre hivatkozrissal - kifoges nfijthat6 be Cegldd Vriros
Helyi Vrilasadsi bizottsigihoz (2700 Ceg16d, Kossuth tdr 1.) fgy, hogy az legkd;6bb 2014.
februrir 10-dn 16:00 6rdig meg6*ezzen. A haterid6 jogveszt6.

Elrendelem a hattuozat Cegldd Vriros Onkormdnyzata hivatalos honlapjrin (www.ceeled.hu),
valamint a Ceglddi Kdzds Onkormdnyzati Hivatal hirdet6t6bl6j6n t ajft6;6 k6zz6tetr,tet.

I n d o k o l 6 s

A vrilasztrlsi elj.ir6sr6l sz6l6 2013. dvi X)O(VL tdrvdny ( a tov6bbiakban: Ve.) 306. g (2)
bekezddse szerint a helyi v6lasa6si iroda vezeti)je az ellcrlbr;Los v6laszt6s 6v6ben februd{ i5-ig
hat^rozatban 'llapitja meg a kdpvisel6-testiilet megvdlasztand6 tagiainak szrim6t.
A helyi ijnkomanyzati kdpvisel6k 6s polg,rmesterek v6laszt6sar6l sz6l6 2010. 6vi L. tv.3. g
alapj6n a telepiildsi ijnkormdnyzat kdpvisel6-testiilete tagjainak szrim6t a helyi dnkormrinyzati
kdpvisel6k ds polg6rmesterek 6ltalAoos v6lasztdsa 6vdnek janu6r l-jei lakois6gszrim alapj6n
kell meghat6rozni.

A tirrveny 5. $ (2) bekezd6se szqint az egy'nj v6laszt6keriiletek 6s a kompenz5ci6s listis
mandatumok sziima 50.000 lakosig l0 egy€ni vrilasa6keriileti ds 4 kompenz6ci6s listris
manddrum.

A Kitzigazgat^i ds Elektronikus Kdzszolgriltatiisok Hivatala eltal kijziilt adatok sze nt
CEC LED viiros lakossiigszritna 20 1 4. j anr.r"ir I -j dn 3 7.2 3 0 ftt voh .
Fentieke tekintettel a rendelkez6 r€szben foglaltak szerint a[apitottam meg a kdpvisel6-
testillet megv6lasztand6 tagj ainak sz,m6t.

Hatiirozatom ellen a kifogds benlujt6sanak lehet6s6get a Ve. 208. g (t) bekezdese alapjtur
bjzPsitottaT l{_kifogdst a Ve. 210. g (l) bekezddse atapjrin a helyi vrilasa6si bizotrsag btrilja
el,_3 napon beliil. A jogvesa6 hatririd6 sz6mit6sAra, Iejartrira vonatkozdan a Ve. 10. $ 0)_(a)
bekezdese rendelkezik. A kifoges illetekmentessdg€t az illet6kek(il sz6l6 1990. 6vi XCI[. tv.
33. $ (2) bekezddsdnek 1. portja biztosltja.
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