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Tdrqv: A 2019. 6vi onkormanyzati valasztltson az
on kormdnyzati kepv isel6k sz6 m d n ax
megdttapitdsa

4/201.9.(il.14..)

HATAROZAT

A v6tlasztasi eli6r^srol szolo 2013. 6vi XXXVt. torveny 306. s @ bekezdlseben biztositott
iogkoromben eliarva, a hetyi 1nkormanyzati kepvisetdk'6s potgirm<t'sterek valasztasan patvarc
KOz.seg Onkormdnyzata Kepviset6-test1tele tagiainak szamdt 4'foien dttapitom
i"g, *"tyo6t mind a
4 f5 egy6ni vdlaszt6kerilletben szerez mand€ttumot.
Hatitrozatom ellen a kozzetdtett6t szamitott 3 napon belat a Helyi Vtitasztilsi Bizottsaghoz
(2660
Balassagyarmat, Rakoczi feiedetem at 12. sz6m) cimzett, de a Hetyi \/ataszt6si troda
Vezet6jehez
(2660 Balassagyarmat, Rakoczi fejedetem 0t 12. sz(tm) 201g. febru(tr ho 17.
nrapjan 16,00
6raig

benyIjtott kifogassat tehet 6tni.
A jogorvoslati hatarid6 jogveszt6.

INDOKOLAS
A

v1lasztasi eliar^srol szolo 2013. 6vi XXXV:. t,rveny (tovabbiakban; ve.) 306.

alapi6n

a

helyi valasztdsi iroda vezet1ie az altaldnos vdlasztds eveben

a

megvalasztando tagjainak l1tszamat februar 15. napjaig hatarozatban 6llepitja meg.

s Q)

bekezdese

kepvisel1lestatet

A helyi 1nkormenyzati kepvisel6k 6s

potgdrmesterek valaszt1sdrot szolo 2010.6vi L. tlrveny
(tov^bbiakban Ovlt ) 3. $-a szerint a telepllesi onkormdnyzat kepviset6-testulete tagjainak
szam(tt a
helyi 0nkormdnyzati kepvisel1k es potgarmesterek iiltalanos v(ttaszt6sa 6v6iek janu6r 1-jei
lakossagszdma alapi^n kell meghatarozni. Az Ovjt 4 b.) pontja szr>rint 1.000 lakosig
$
4 egy,ni
v6lasztokeruleti ma nddtu m szerezhet6.

A Ve.306. $ (1) bekezdese alapi1n a polgdrok szem6lyi

adatainak d:; takcimenek nyitv'ntaftaslt
kezel6 kozponti szerv 6ltat a Nemzeti Vittasztdsi troddnak tovabbitott adatok szerint pa'tvarc
K6zs6g
lakoss1gszdma a 2019. januar 1-i attapot szerint 741 f(t vott, ez6ft a rendelkez; r6szben foglaftak
szerint hatdroztam meg a k1zsegben megszerezhet6 mandatumok sz6ma,t.

Hatarozatomat ve.306.

s 0)-@

bekezd6senek, az ovjil

alapjan hoztam meg.
A hatdrozat tartalmdra a Ve. 74. $-a az iranyado.

3

$-a, a

4 s b)

pontjanak rendetkezlsei

Jogorvoslati lehet6seget a Ve.210. 5 ft) bekezddse atap'jan biztositottarn, mety szerint.,A vatasztdsi
iroda tevekenysegevel kapcsolatos kifogds elbiratasa antnak a valasztasi bizotisagnak a hataskorebe
tartozik, amely mellett a v1lasztitsi iroda mAk\dik ".

A kifogast irdsban
benyljtani.

-

szem1tyesen, tev6!ben, telefaxon vagy etektroniku:; levetben etjuttatva

-

lehet

A

kifogasnak tartalmazni kett a iogszabatys,rt6s megjetdteset, a jogszabdtys6rt6s bizonyit,kait,
a
kifogds benyIitoianak nevet, lakcimet (szekhetyet) ei na taxcrmelot gz6khelet6t) etter posfai

-

6rtesitesi cimet; a kifogas beny(tjtojdnak s;zemelyi azonositoj6t, ili,-^[ys h; a k(.jtfold,n
6t6,
magyarorszagi lakcimmel nem rendetkez1 valasztopolgdr nem rendetkez:ik szemelyi azonositoval,
a

szem1lyazonossagdt igazolo hat6sdgi igazolvdnydnak tipusdt 6s sz6m6t, vagy
letota szervezet vagy

mas szervezet eset6ben a biros6gi nyilv6ntaft+sba-veteti szttmat.

A kifogds tartalmazhatja

beny1jtdjAnak telefaxszdmdt vagy elektronikus levAlcimdt, illetdleg

k6zbeslt6si megbizoftjdnak nevdt 6s telefaxsz1nldt vagy elektronikus leV6lcim6t.

Hatdrozatomat a mai napon kdzzdteszem a www.patvarc.hu honlapon, a Vdrosi Televizi6
Kdp1jsdgjdban, vatamint a Balassagyarmati Kdzds OnkormAnyzati Hivatal hirdet6tdbl6i6n
kif 0 gg e szt6 s re

ke rii lt.

Balassagyarmat, 2019. februdr 14.

