Helyi Választási Iroda Vezetője
4181 Nádudvar, Fő út lt9. sz, Tel:54/529-olo
E-mail:
dudvar.hu
Ügyiratszám: L37.t6 / 2oL4,

Tárgy:
számának

Képviselő.testület
megállapítása

tagjai

Határozat
A vá]asztási eljárásrói szőIő 2ol3' évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. $ (2)
bekezdése szerinti feladatkörömben
eljáLrva a he1yi önkormányzati képviselő, és
po1gármesterek váLlasáásálól szőIó 2o7o' évi L. törvény (továbbiatban: ovrt.) 4. s d)
pontjáLra frryelemmel
rnecráilanítnrn

hogl a 2074- évi he1yi önkormáLrryzati váasztáson
Nádudvar
képviseló.testüiet megválasztandó tagjainak száma 8 fő.

településen

a

E batátozat el1en a váasztásra irányadó jogszabáJy, illetve a váasztás és a
vá-lasztási e1járás a1ape1veinek megsértésére hivatkozássa.l a He1yi Váasztási
Bizottsághoz cln:a'ett (41'8I Nádudvar, Fó út 119.) írásbeli kifogássa1 iehet é1ni,
melyet a megtáÍnadott hatátozat meghozata1át követó 3. napoÍr - 2014. február 13án - 76 órág 1ehet benyújtani a Helyí Vrá1asztási lrodához. (4181 Nádudvar, Fó út
119.)
A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vary elektronikus ]evélben
eljuttatva - 1ehet benyújtanr.
A kiíogásnak tarta]maznia ke1l:
- a jogszabáysértés megjelölését, a jogszabáíysértés bizonyítékait, a kiíogás
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)- és ha a lakcímétől (székhelyétól)e1tér.
postai értesítéSí
címét
-a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, i11etve ha a kulföldön
éió,
maryarországi lakcímmel nem rendelkezó vráJasztópo1gáLrnem rendelkezik szeméiyi
azonosítóva1, a mag/aÍ ráliampo1gárságát igazoló okiratána]< típusát és számát, vary
jelö1ó szervezet vary máS szeÍvezet esetében a bíÍósági nyilváLrrtar!ásba.vételi
szárnát,
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát va5r elektronikus 1evé1címét,
illetve kézbesítésimeghata1mazottjának nevét és te1efa-xszámát va5r elektroníkus
1evé1címét.
Elrendelem
a hatáÍozat Nádudvar
Város
onkormányzat
www.nadudvar.hu
honlapon
történő
kózzétételét és a.z
hirdetótábláján (4181 Nádudvar' Fó út i 19') történó kifuggesáéSét.

honlapján
a
önkormárnyzat

INDoKoLÁs
A Ve. 306. $ (2) bekezdése értelmében a He1yi Váasztási Iroda vezetője az altaláLrros
vá.lasztás évében február 15.ig hatáÍozatban álapítja meg a képvíse1ó-testület
megváasztandó ta$ ainak szátneL

Helyi Választási lroda Vezetóje
4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: 54/529.o1o
E-mail:
dvar.hu
Az Ö,]jt. 3. $-a értelmében a települési önkormáLrryzat képviseló-testülete tagjainak
szárnát a heiyi öntormányzati
képvise1ók és polgármesterek átalános váasztása
événekjanuáLr l-jei lakosságszáLrna alapján kell meghatáLrozrri.
^z Öit. 4. $ d) pontja szerint a tizezet vagt ennél kevesebb lakosú telepü1és-eryéni
listás vá']asztási rendszerben. egr váíasáókerületet a]kot, amelyben a képviselók
szár.rra:
1o.ooo lakosig 8 fő'
Nádudvar város 2014. januar 1.jei lakosságszáma 9056 íó, ezért a hivatkozott
jogszabályi rendelkezésnek megfelelóen megállapítottam, hogl a Képviseló-testület
tagiainal< száma 8 fó.
HatásköIömet

a Ve. 306. $ (2) bekezdése álapítja meg.

A hatáLridók számítása a Ve' 10. s (1)' (2) és (3) bekezdésein a1apu1.
A jogorvoslatróI való tájékoztatás a Ve' 208. s' 209. $ (1) bekezdése,a 210. $ (i)
bekezdése'és a 212. $ rendelkezéseina1apu1.
A határozat köz-zététeke kerü1 a www'nadudvar.hu
hirdetőtáblaján (4181 Nádudvar' Fó út 119.)

hon1apon és az önkorrnéttyzat

Nádudvar' 2o14. február 10.
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Választási lfoda
Vezetóje

Ilatározatról értesül:
1. Nádudvar Város lakossága. hirdetményi úton
2. Hajdrl.Bihar megyei Teriileti Választási lroda Vezetöje
54.
Irattár
3.

Debrecen, Piac u.

lli5zzétételí zátadékz
A hatáÍozat a mai napon közzé tételre kerütt.
Nádudvar, 2014. február 10.
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