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10.082-1/2014. szám Tárgy: A 2014. évi önkormányzati választáson az
önkQrmányzati képvisel6k számának
megállapítása

1/2014.(11.12.)
HA TÁROZA T

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörömben eljárva, a helyi önkormányzati képvisel6k és polgármesterek választásán
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képvisel6-testülete tagjainak számát 11 f6ben állapítom meg,
melyMI 8 fő egyéni választókerűletben és 3 fő kompenzációs listán szerez mandátumot.

Határozatom ellen a közzétételt61 számftott 3 napon belül a Helyi Választási Bizottsághoz (2660
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám) címzett, de a Helyi Választási Iroda Vezet6jéhez
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám) 2014. február hó 15. napján 16,00 óráig
benyújtott kifogással lehet élni.
A jogorvoslati határid6 jogveszt6.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése
alapján a helyi választási iroda vezet6je az általános választás évében a képviselő-testület
megválasztandó tagjainak létszámát február 15. napjáig határozatban állapítja meg.

A helyi önkormányzati képvisel6k és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Övjt.) 3. §-a szerint a települési önkormányzat képvisel6-testülete tagjainak számát a
helyi önkormányzati képvisel6k és polgármesterek általános választása évének január 1-jei
lakosságszáma alapján kell meghatározni. Az Övjt. 5. § (2) bekezdés a.) pontja szerint 25.000 lakosig
8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum szerezhet6.

A Ve. 306. § (1) bekezdése alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatási Központi Hivatal
által közölt és a Nemzeti Választási Irodának továbbított adatok szerint Balassagyarmat város
lakosságszáma a 2014. január 1-i állapot szerint 15.867 f6 volt, ezért a rendelkez6 részben foglaltak
szerint határoztam meg a városban megszerezhet6 mandátumok számát.

Határozatomat Ve. 306. § (1)-(2) bekezdésének, az Övjt 3. §-a, az 5. § (1) bekezdése, a (2) bekezdés
a.) pontjának rendelkezései alapján hoztam meg.
A határozat tartalmára a Ve. 74. §-a az irányadó.

Jogorvoslati lehetőséget a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, mely szerint liA választási
iroda tevékenységéveI kapcsolatos kifogás elblrálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe
tartozik, amely mellett a választási iroda mOködik. ".

A kifogást Irásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet
benyújtani.

A kifogásnak tartalmazni kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a
kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai
értesítési címet; a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelöl6 szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
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A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levé/címét, illetőleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levé/címét.

Határozatomat a mai napon közzéteszem a www.balassagvarmat.hulhun/valasztas.htmlhonlapon. a
Városi Televízió Képújságjában, valamint a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján kifüggesztésre került.

Balassagyarmat, 2014. február 12.
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