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Balassagyarm at Ve ros Jegyz6j e
Helyi Velaszasi lroda Vezet6je

2661 BalassagyarmaL Rek6czi fejedetem u. 12. pf.: SB.
Telefon: (35)505-925, telefax: (35)300-782, e-maiL varga@babssagyarmat.

10.80&6/2014. szAm Terqv: Egyeni valaszt6keri.ileti jel6lt,

^llitAshoz 
szriksdges ajenasok

megA apitesa

A vdlaszt1si eljAr1sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. brveny 307/E. S 0)
jogkardmben eljAva, a ftelyi 

'nkormenyzati 
k6pvisel6k 6s poqermesterek 2014.

napjera kifizdtt velasztesera az egyeni vehszt'keriileti jel'ltek es
szlkseges ajenbsok szefitet az aabbiak szerifi e apitom meg:

BALASSAGYARMAT VAROS HELYI VALASZTASI IRODA
9/2014.N t.18.) HVt

hatArozata

lpolysz)g kOzsdgben az egyeni stds jeli5lt 
'llitdshoz 

legat6bb 6 f6
sziiks6ges.

lpolysz6g k6^6gben a poqermesterjeliilt elfiEsehoz legalabb 16 fei
szriks6ges-

Haterozatom ellen a kdz.6tetelt'l sz1mitott 3 napon belul a Helyi Vehsztesi
Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem At 12. szen cimzeft, de a Helyi Vabszasi lroda
(2660 Balassagyarmat, Rtik6czi fejedelem tt 12. szAm) 2014. augusztus h6 21.
benyIjtott kifogessal lehet 6lni.

INDOKOLAS

A Magyar Kdz6rsasdg Elnoke a 270/2014.(Vtt.23.) KE haftrozaftvat a helyi
es polgArmesterek vAlasztAs1t 201 4. okt6ber hO 12. napjera Uasernapra) fizte ki.

A vebsztasi eljeresr6l sz(il6 2013.6vi XXXVI. tArvdny (tov6bbiakban: Ve.) 307/E. S (
ahpjen a helyi vdlaszt6:;i ioda vezet1je az egy'ni vetaszt6kerijleti jet1tt 6s
6llitAshoz szAkseges ajenasok sz6mdt a szavazAst megel6z6 58. napot k6vet6
augusztus h6 18. napjAn e apitja neg.

A Ve. 307/E. $ (2) bekezd1se alapjAn az ajenhsok szemAt a k1zponti
megel6z1 58. napi adatai t apjdn kell negdllapitani, nely 2014. augusztus 15. napi
Az ajenhsok szemet a \/e. 307/8. S P) bekezdese atapj'n eg6sz szemra fetfet'
megdllapitani.

szemenak

ajanlasa

ajenlesa

(2660
Vezet6j6hez
16,00 6raig

A Ve. 306. S Q) bekezdes'ben biztositott jogkAr'mben etjerva 6s a hetyi 
'nkormenyzati bekezdEse

kepvisel6k

bekezd6se

a szavazast

kell

szakasz (3)
bgahbb

poqermesterek vehsztesiir1l sz5l6 2010. 6vi L. tOrv'ny (tov^bbiakban: Ovjt.) S. S
ahpjen az 2/2014.(11.12.) hatArozatommat mega apitottam lpolyszjg K'zseg
Kepvisel6lesttilete tagjain ak sz1met G f6ben).

Az Ovjt.9. S 0) bekezdese alapj1n az egyeni list1s k6pvisel6jet6tts6ghez a tetepijt1s
lega6bb 1 %;o-enak ajAnasa sztrkseges, mig a pobArmester jeldtts^ghez a hivatkc
bekezdes a.) pontja alapjAn a 10.000 vagy anndl kevesebb lakosl telep1t's
3 %-dnak ajdnlSsa szilks6qes.

lpolyszdg k1zseg teleptiesre vonatkoz6an 2014. augusztus h6 15. napj6n a k'zponti
bv6 velaszt6polgerok szatna 524 f6.

vjegyzekben



A haarozat a Ve. 74. S-a az irAnyad1.

lehetasgget a Ve. 307/P. g b.) pontia atapien biztosttottam, mely szerint 
"minden olyan

kifogds16l, kifejezetten az egyeni li$as, az egy6ni velaszt6keruleti, i1 kompenzeci,s listls iagy
kapcsol6dik" a helyi vehszad bizoftsag dant.

A kifogAst
beny1jtani.

- szemelyesen, bveben, telefaxon vagy elektronikus lev'tben eljuttatva - lehet

kifogds
taftalmazni keu a jogszabAlyserrcs negjetAl6s6t, a jogsza,betyseft1s bizonyirckait, a

eftesitesi
Iakcimmel nem rendelkez' velaszt1pober nem rendelkezjk szemetyi azonosit6val, a

magyar igazol1 okiraanak tipuset 6s szemet, vagy jelAl1 szervezet vagy mes
szervezet a bir6segi nyilvenbftAsba-veteli szAmat.

A kifogAs
kezbesltesi

turtalmazhatja beny1$'janak telefaxszemet vagy elektronikus tevebin1t, iltet'teg
nevet 6s telefaxszdmdt vagy elektronikus lev6lcimet.

a mai napon kdzzeteszem a v'lww.balassaovarmat.hu/hunA@lp,AAnfunl honlapon, a
Verosi T' Kep(tjsegjaban, valamint a K6zs6ghdza hirdeftMuajAn kift:iggeszrcsre kertilt.

2014. augusztus 18.

I Ve. 307/E. g-a, az Ovjt L S (1) bekezd1se 6s a (3) bekezdes a.) pontjenak
abpjen hoztam meg.

nk neveL bkcimet Ez6khelyet) 6s - ha lakcim1t1l (r;zekhelyet6t) ett6r - postai
a kifoges benyIft6jenak szemelyi azonosibjet, illetve ha a k1ff6td6n 6t6.


