
133-12/2014.
Targy: Arlo nagykozsegben a 2014. evi

onkormanyzati valasztasok soran
megvalaszthato onkormanyzati
kepviselok szamanak megallapitasa

A valasztasi eljarasrol szolo 2013. evi XXXVI. torveny (a tovabbiakban: Ve.) 306. § (2)
bekezdeseben biztositott jogkoromben eljarva meghoztam az alabbi

hatarozatot:

Arlo telepulesen a helyi onkormanyzat kepviselo-testulete 2014. evben megvalasztando
tagjainak szamat 6 foben, azaz hat foben allapitom meg.

Elrendelem e hatarozat Arloi Polgarmesteri Hivatal 3663 Arlo, Ady Endre ut 162. szam
alatti hirdetotablajan, tovabba Arlo nagykozseg www.arlo.hu honlapjan valo
kozzetetelet.

A hatarozat ellen a kozzetetelet koveto 3 napon beliil, legkesobb 2014. februar 16.
napjan 16.00 oraig Arlo telepiiles Helyi Valasztasi Bizottsaganak cimzett (3663 Arlo,
Ady Endre lit 162., fax: 0648/544540) kifogast lehet benyujtani a Helyi Valasztasi
Irodanal (3663 Arlo, Ady Endre ut 162., e-mail: jegyzo@onkormarlo.t-online.hu,
fax:0648/544540).

A kifogast irasban - szemelyesen, levelben. telefaxon vagy elektronikus levelben
eljuttatva - lehet benyujtani.
A kifogasnak tartalmaznia kell

a) ajogszabalysertes megjeloleset,
b) ajogszabalysertes bizonyitekait,
c) a kifogas benyujtojanak nevet, lakcimet (szekhelyet) es - ha a lakcimetol

(szekhelyetol) elter - postai ertesitesi cimet,
d) a kifogas benyujtojanak szemelyi azonositojat, illetve ha a kiilfoldon elo,

magyarorszagi lakcimmel nem rendelkezo valasztopolgar nem rendelkezik szemelyi
azonositoval, a magyar allampolgarsagat igazolo okiratanak tipusat es szamat, vagy
jelolo szervezet vagy mas szervezet eseteben a birosagi nyilvantartasba-veteli szamat.
A kifogas tartalmazhatja benyujtojanak telefaxszamat vagy elektronikus levelcimet,
illetve kezbesitesi megbizottjanak nevct cs telefaxszamat vagy elektronikus levelcimet.



I n d o k o 1 a s

A helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasarol szolo 2010. evi L.
torveny 3. es 4. sj-aban foglalt rendelkezesek szerint:

,.3. § A telepiilesi onkonnanyzat kepviselo-testulete, a fovarosi es a megyei kozgyiiles
tagjainak szamat a helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek altalanos
valasztasa evenek januar 1-jei lakossagszam alapjan kell meghatarozni.

4. § A 10 000 vagy ennel kevesebb lakosu telepiiles - egyeni listas valasztasi
rendszerben - egy valasztokeriiletet alkot. amelyben a kepviselok szama:

a) 1001akosig2 fo,
b) 10001akosig4fo,
c) 5000 lakosig 6 fo,
d) 10 000 lakosig 8 fo."

A Ve. 306. § (2) bekezdeseben foglaltak szerint:

,,306. § (2) A helyi valasztasi iroda, illetve a tertileti valasztasi iroda vezetqje az
altalanos valasztas eveben februar 15-ig hatarozatban allapitja meg a kepviselo-testiilet,
illetve a kozgyiiles megvalasztando tagjainak szamat."

A Ve. 306. § (1) bekezdesben foglaltak szerint rendelkezesemre bocsatott adatok
alapjan Arlo telepiiles lakossagszama 2014. januar 1-jen 3979 fo.

A fentiek alapjan Arlo telepiiles helyi onkormanyzata kepviselo-testulete 2014. evben
megvalasztando tagjainak szamat a rendelkezo reszben foglaltak szerint allapitottam
meg.

A hatarozat a fentiekben mar hivatkozott jogszabalyhelyeken, a jogorvoslatrol valo
tajekoztatas a Ve. 208., 209., 210. es 212. §-aban foglaltakon alapul.
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HVI vezeto


