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TSrgy: Mand6tumok szhminak megftrlapitilsa

Hat6rozat

Tarjdn telepi.il6s dnkr>rmhnyzati k6pviseld-testiilete megvr[Iasztand6 tagiainak szhm{fi
2019. januir l-jei lakosshgszitm alapj6n- 6 (hat) f6ben :illapftom meg.
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Elrendelem ehathrozal megltozatal6nak napjhn ahatinozatklzzlte,teleL aTarjhni Polg6rmes-

teri Hivatal hirdet6t6blitlin, Tarjfu Kdzs6g 6nkorm6nyzatfunak honlapjfn (W.lpZian.hD,
val amint a T arj ini K6pirj s6gb an.
E hathrozat ellen ig6nybe vehet6 jogorvoslat - az irSnyad6 jogszab6ly, illetve v61aszt6s 6s a
vl,laszthsi eljarris alapelveinek megs6rt6s6re trjrtdn6 hivatkoz6ssal - a tarjini Helyi Vflasztisi
Bizottsighoz (2831 T'arjdn, Rdk6czi ut 39.) benyijtott - illet6kmentes - kifogis. A kifog6s
b enyfj t6s 6r a a kd zp onti n6vj e gy z6kb en sz erep I 6 v 6laszt6p o1 96r j o go sult.

A kifogdst rigy kell benffitani, hogy az legk6s6bb a hatftrozat

kdzl6s6nek (kozz6te,rel6nek)
napjht6l szitmitott 3 . (harmadik) napon, azaz 2019 . febru5r 8 . napj 6n 1 6.00 6r6ig megdrk ezzen
a Helyi Y tlasztilsi Bizottsilghoz.

A kifog6st ir6sban - szem6lyesen, 1ev6lben, vagy elektronikus lev6lben eljuttatva - lehet benyfjtani. A kifbgdsna.k tartalmaznia kell a jogszabflys6rtds megjel6l6s6t 6s bizonyitlkait, a
kifog6s benffit6j6nak nev6t, lakcim6t, esetleg a lakcim6t6l elt6r6 postai 6rtesit6si cim6t, 6s a
kifog6s benyfjt6j5nak szem6lyi azonositljht A kifogSs tartalmazhatja benyujt6j6nak telefonszhmilt vagy elektronikus 1ev6lcim6t,
lev6lcim6t.

ill.

k6zbesit6si megbizottltnak nev6t 6s elektronikus

Indokol6s
A.helyi onkormiinyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6lasztfsitrol sz6lo 2010. 6vi L. tdrv6ny
(Ovjt.) 3.$-a alapjrin a teleptl6si <inkorm6nyzatkepvisel6-testiilete tagjainak szhmht a helyi
dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek iltalfnos v6laszt6sa 6v6nek janu6r 1-jei lakoss 6gsz6ma alapj fn kel I :me ghat 6r o znt.

A v6laszt6si eljdrSsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. torv6ny (Ve.) 306.$ (2)bekezd6se 6rtelm6ben
a helyi vil.asztSsi iroda vezet\je az 6ltal6nos villasztfs 6v6ben febru6r 15-ig hat6rozatban 6llapitja meg a k6pvisel6{esttilet megvillaszland6 tagtrunak szdmit.

A Ve. 306.$ (1) bekezd6s6nek megfelel6en a NemzetiYitlaszthsi Iroda kdzolte Tarjln telepiil6s 2019. januhr l-jei lakossilgszftmlt, amely 2.642 f6.
Az Ovjt. 4.$-a 6rtelm6ben a 10.000 vagy enn6l kevesebb lakosir telepiil6s egy villaszt6keriiletet alkot, amelyben 5.0t00 f5 lakosig a k6pvisel6k szftma 6 (hat) fo.

Mindezekre figyelemrnelhat|rozatom rendelkezl rcszeben d<intottem a mand6tumok sz1n6nak meg6llapithsir6l.
Hatinozatom a hivatkaTott jogszabilly rendelkez6seken, illetve a Ve. 66.9 (3) bekezd6s6n
307/P.$ (1) bekezd6s b) pontj6n alapszik.
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A jogorvoslat lehet6s6g6r6l 6s m6djrlr6l a Ve. 208.$-a, 210.$ (1) bekezd6se 6s 212.g-a alapjfn
adtamti$6koztat6st.

A jogorvoslat illet6kmentess6g6t az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XCI[. t<irv6ny 33.9 (2) bekezd6s 1. pontja mondjp ki.

Tafifin,2019. febru6r
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