Bodrogkisfalud Helyi V6laszr6si Iroda Vezetdj 6t6l
3917 Bodrogkisfalud, Kossurh rir 65.
e.mail : bodrogksifalud@bokihiva.t-online.hu
telefon: 06 / 47 /396-A56
fax: A6/47 /396-056
Szdm: Bk/254-?/20L9.
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A vrilasztdsi elj6rdsr6l sz6l6 20L3.6vi XXXVI: torv6ny (A tovdbbiakban: Ve.J 305. (21
S.
bekezd6sdben biztosftott jogk6r6mben elj6rva, meghozom az aldbbi

hatfrozatot:
Bodrogkisfalud telepiil6sen a helyi tinkorminyzat k6pvisel6-testi.ilete 2019.6vben
megvdlasztand6 tagjainak szilmilr 4 f6ben, azaznilgr f6ben illapitom meg.
Elrendelem e hatirozat Bodrogkisfalud telepiil6s Kozris Onkormdnyzati HivatalAnak
39L7 Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65. cim alatti hirdet6t6blSjiln, tovdbbf a
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A hatirozat ellen akozzfit6telt kovet6 3 napon beltil, legk6s6bb 20t9. februdr 15. napj{n

16.00 6rdig Bodrogkisfalud telepiil€s Hetyi V6laszt6si Bizotts6giinak cimzett (3glz
Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65. e.mail: bodrogkisfalud@bokihiva.t-online.hu tel, fax:
06/47 /396-056 kifog6st lehet benytijtani a Helyi V6laszt6si lrod6ndl (3917
Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65. .mail: bodrogkisfalud@bokihiva.t-online.hu tel, fax:
06/47 /3e6-0s6J.

A kifogdst frdsban - szem6lyesen, lev6lben, vagy elektronikus lev6lben eljuttawa
benyrijtani.
A kifog6snak tartalmaznia kell:

-

kell

aJ a jogszab6lys6rt6s megjelol6s6t
b) a jogszabdlys6rt6s bizonyitdkait

c) a

kifog6s benyrijt6jdnak nev6t, lakcim€t (sz6khely6t) 6s ha a lakcim6t6l
(sz6khely6t6l) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t
dl a kifogiis benyrijt6jrinak szemdlyi azonosit6j6t, illerve ha a ktilftildon 616,
ma$/arorszdgi lakcfmmel nem rendelkez6 vdlaszt6polgir nem rendelkezik szem6lyi
azonosit6val, a magyar 6llampolg6rs6gdt igazol6 okirat6nak tipusdt 6s sz6mdt, vagr
jeltil6 szewezetvagy mis szervezeteset6ben a bir6siigi nyilvdntartisba-v6teli szim6t.
A kifog6s tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefonszdmdt vary elektronikus lev6lcfm6t,
illetve k6zbesft6si megbizottjdnak nev6t 6s telefaxsz6m6t vagr elektronikus lev6lcim6t.

Indokol6s
A helyi tinkorminyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek vilasztdsir6l sz6l6 Z0I0.6vi
ttirv6ny 3. 6s 4. $-iban foglaltak szerint

L.

3. S A telepiil4si onkormdnyzat kdpviselI-testfilete ds a megyei kozgyfills tagjainak

szdmdt a helyi r)nkormdnyzati kdpviselfik 6s polgdrmesterek dltaldnos vilasztdsa 6v6nek
janudr l-jei lakossdgszdma alapjdn kell meghatarozni.
4, 5 A 1'0 000 vagy enndl kevesebb lakosti teteptil1s - egyhni listds vdlasztdsi rendszerben
vdlaszt6kertiletet alkat, amelyben a k6pvisel6k szdma:

- egy

a) l00lakosig 2 f6,
b) 1000lakosig 4f6,
c) 50A0 hkosig 6f6,
d) 10 000lakosig I f5.
A Ve. 306. S. (21 bekezd6s€ben foglaltak szerint:

306.5. Q) A helyi vdlasztdsi iroda, illewe a tertileti vdlasztasi irada vezetfije az dltaldnos
vdlasztds fvdben februdr L5-ig hatdrozatban hllapitja meg a kdpvtselT-tistillet iltetve a
kozgyiil4s megvdlasztand1 tagj ainak szdmdt

A Ve.306. S. (1) bekezddse szerint rendelkez6semre

bocs6tott adatok alapj6n
Bodrogkisfalud teleptil6s lakkoss6g sz6ma zo1^g.janui{r 1-j6n 997 F6.

A fentiek alapj6n

Bodrogkisfalud telepril6s helyi rinkorm6nyzata k6pvisel6testrilete
2019. 6vben megvdlasztand6 tagjainak szilmilt a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint

illapitottam meg.

A hatdrozat a fentiekben m6r hivatkozott jogszabdlyhelyeken, a jogorvoslatr6l val6
tiij6koztatds

a Ve.

208,209,210 6s 2012 g-ban foglaltakon alapul.

Bodrogkisfalud, 20L9. februir 12.

