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624-5/2019. szam Tdrqv: A 2019, evi Onkorm1nyza;tiviilaszt1son az
6n kormd nyzati kepvisel1k sz(t m 6 n ak
megallapitasa

3/2019.(tr.14.)
IlATAROZAT

A valasztasi eliar^srol szolo 2013. 6vi xXXVl. t6rueny 306. s @ bekezd6s6ben biztositott
iogk1r)mben eliarva, a helyi onkormanyzati k6pvisetdk 6s poQarmet;ierek valasztasan tpotyszog
K6_zs6g Onkormitnyzata K6pviset1-testutete tagjainak szdmdt'q f6Oen altapitom meg, metyo6t mind a
4 f6 egy6ni vdlasztokertiletben szerez mand1tumot.

Hatarozatom ellen a k6zz6tetelt6t szdmitott 3 napon t>elIl a Hetyi viilaszt1si Bizottsaghoz (2660
Balassagyarmat, Rdkoczi feiedelem (tt 12. szdm) cimzett, de a Helyi 'V6taszt6si lroda iezet6jehez
(2660 Balassagyarmat, Rak6czi fejedelem 0t 12. szam) 2019. febru6,r h6 17. napjan 16,00 6raig
benyljtott kifogassal lehet elni.
A j og orvo sl ati h ata rid 6 j ogve szto.

INDOKOLAS

A valasztasi eljdrdsrol szolo 2013. evi XXXV\. tdrveny (tovabbiakban: Ve.) 306. $ (2) bekezdese
alapian a helyi valasztdsi iroda vezet6je az altatdnos valaszfds 6veben a kepviset6-testatet
megvdlasztando tagiainak letszlmat februar 15. napjdig ftatdrozatban all1pitja meg.

A helyi 1nkormanyzati kdpvisel1k es potgarmesterek vatasztdsarol szoto 2010.6vi L. torv6ny
(tovdbbiakban Ovlt ) 3 $-a szerint a tetep7tesi onkorm€tnyzat kepviset1lest1lete tagjainak szamat a
helyi 6nkormdnyzati k6pvisel6k es polg1rmesterek dttatanos vitlas:ztiisa oveieX janu6r 1-jei
lakossagszama alapjdn kell meghat1rozni Az Ovjt. 4 S b ) pontja szerint 1.000 lakosig 4 egy1ni
v it I a szto ke rA I eil m a n d 6tu m sze re zh et6.

A Ve' 306' $ (1) bekezdese alapjan a polgarok szeme'tyi adatainak 6,s takcim6nek nyitvantarlasat
kezel6 kdzponti szeru 6ltal a Nemzeti Vdlasztdsi troddnak tovabbitott ada'tok szerint lpolyszog Kazseg
lakossdgszama a 2019. janudr 1-i allapot szerint 635 f6 volt, ezerl a rendelkez6 reszben footaltak
szerint hatitroztam meg a kozs6gben megszerezheto mandatumok szamtit

Hatarozatomat Ve.306. S 0)-e) bekezdesenek, az Ovjt 3. $-a, a 4. S b.,t pontjilnak rendetkezlsei
alapjan hoztam meg.
A hatdrozat taftalmara a Ve. 74. $-a az iranyad6.

Jogorvoslati lehet1seget a Ve. 210. 5 () bekezdese alapjen biztositottam, mely szerint,.A v6tasztdsi
iroda tevekenysegevel kapcsolatos kifogas etbfraldsa annak a valasztdst bizottsagnak a hataskOrebe
tarTozik, amely mellett a v6lasztasi iroda mAk6dik.".

A kifogast irdsban - szem1lyesen, lev6tben, telefaxon vagy etektronikus levelben eljuttatva - lehet
benyljtani.

A kifogasnak tatialmazni kell a jogszabalysdrl6s megjet'leset, a jogsz:abatys6rf6s bizonyitekait, a
klfogds beny1itoianak nevet, lakcimet (szekhelyet) 6s - ha takcim6l6t gzekhetyet1t) ett6r - postai
frlesitesi cimet; a kifogas benyIjtojanak szem6tyi azonositojdt, it/slr. h; a kutf6td6n 6t6,
magyarorszagi lakcimmel nem rendelkez1 vatasztopolgar nem rendetkezik szem6tyi azonositoval, a
szem6lyazonossdgrit igazolo hatosagi igazolv6nyanak tiptrcas es szamat, vagy jelot6 szervezet vagy
mds szervezet esetdben a bir6sagi nyitv6ntartlsba-v6teti szam6t



A kifogds tartalmazhatja beny1jtdjdnak telefaxsz1mdt vagy elektronikus levdlcim6t, illet6leg
k6zbeslt6si megbizottjdnak nev6t 6s telefaxszemet vagy elektronikus levdlcimAL

Hat1rozatomat a mai napon kdzz5teszem a www.balassagyarnat.huthunfualasztas.html honlapon, a
Vdrosi Televlzi6 Kdpljsdgjdban, valamint a Balassagyarmati K1zos Onkormdnyzati Hivatal
hirdet5tdbl djdn kif}ggesztdsre kerlft .

Balassagyarmat, 201 9. februdr 1 4.


