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HATÁno ZAT

Ebes közsé gközigazgatási terülerén a2Ot9-2)24-es választási ciklusra egYéni listás választási

rendszerben

6 fő települési képviselő

kerül megv áIasztásra a község képviselő-testületóbe,

A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva taga a képviselŐ-testÜletnek,

Elrendelem ahatározatközzétételét Ebes község internetes oldalán (lrttps://ebes.hu/), valamint

az Ebesi polgármesteri Hivatal (42II Ebes, Siéchenyi tér 1.) hirdetőtábláján. AkÖzzététel

időtartama 15 nap.

A határozattal szembe n a választásra irányadó jogszabály, illetve a váIasztás és a választási

eljárás alapelveinek megsérlésére hivatkozással allatérozalmeghozatalát kÖvető 3. naPon 16.00

oiaig kirogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva -
lehet Lenyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a

jogszabálysértés bizonyíték;it, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a
jaicímétol (székhelyéiot; 

"tte, - 
postai érlesítési címét, a kifogás benYÚjtójának személYi

azonosítóját, itt"tu. u kiíogás benyújtOjának személyi azonosítóját, illetve ha a kÜlfloldÖn élŐ,

magyaroÁzági lakcímme1 nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személYi

azonosítóv aI, a személyazonossá gát igazolő hatósági igazolványának típusát és számát, vagY

jelölő szeryezetvagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántarlásba-vételi sz,áméÍ.

Indokolá

A váIasztási eljárásról szóló 2Ol3. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve") 306. § (2)

bekezdése érteimóben ,,a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az

általános választás évében február 15-ig határ ozatban állapítja meg a képviselŐ-testÜlet, illetve

a közgyűlés megválaszlandő tagjainak számát", 
.,

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szÓlÓ 20i0. évi L. tÖrvénY

1a tovaubiakban: 
'övjt.) 

3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselŐ-testÜlete



tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása
évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

AzÖvjt.4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási
rendszerben - egy választőkerületet alkot, amelyben a képviselők száma,.

a) 1,00lakosig 2 fo,
b) 1000lakosig 4 fő,
c) 5000 lakosig 6 fő,
d) 10 000 lakosig 8 fő,
Tekintettel ana, hogy a Nemzeti Választási Rendszer nyilvántartása szerint Ebes Közsé g2019,
január 1-jei lakosságszáma 4743 fő, íey a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Ahatározat aYe. 46. §-ában, 74, §-ában, 208. § - 2IO. §-aiban, 306. §-ában, továbbá azÖvjt.
3. §-ában, valamint 4. §-ában foglaltakon alapszik.

A Helyi Választási Iroda vezetőjének hatáskörét a Ve. 306. § (2) bekezdése alapozzameg

A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást aYe. 46. § c) pontjának cb) alpontja
a|apián adtam meg.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 208. §-án, a209. § (1) bekezdésén, a 210. § (1)

bekezdésén, valamint a2l2. § rendelkezésein alapul.

Ebes, 2019. február 13.

A határozatot kapják:
1.) Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Iroda, 4024 Debrecen, Piac u. 54. - VAKIR
rendszerén keresztül
2.) Irattár

Közzététe| dátuma: 2019. február 15. napja
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