
Ba lassagyarm at V6 ros Jegyz6je

- Helyi V6laszt6si lroda Vezet je
2661 BalassagyarmaL Rek6czi fejedelem u. 12. pf.: 58.

Telefon: (35)505-925, telefax: (35)300-782, e-mail: varga@batassagyarmat.nu

OHU624-812/2019. szdm Tdrqv: Egy6ni listes jel6lt, poQermesterjet1ft e ihshoz
szAkseges ajenbsok szemenak mege apiasa

A vSlasztdsi eljar1srdl sz6t6 2013. 6vi XXXV:. t6rv6ny 307/E. s () bekezdlseben biztositoft
togk9rdmbe!1 elieNa, a hetyi 

'nkormenyzati 
k6pviset6k 6s potg'rnesierek zot<. omooer no tz.napiara kitaz5ft velasztesera az egye,ni lisl]r,s jel,ttek 6s pobermesteiel,ltek e itesahoz szrkseges

ajenasok szem az aabbiak szerifi a apitom meg:

BALASSAGYARMAT VAROS HELYI VALASZTASI IRODA VEZET1JENEK
1 70/201 9. (Vt I t.08.) HV t

haterozata
1. lpoly:zog kozsegben az egyqni list1s ietiitt e iteshoz tegalebb 6 f6 v,taszt6potgar ajintdsa

szriks€ges.

2 lpolyszgg kazsegben a pobermesterietiilt e ftasehoz legaabb 16 f6 vdlaszt6potg1r ajdntlsa
szaks6ges.

Haarozatom ellen a kdzz$ebft'l szenibtt 3 napon bel(il a Hetyi Vdtasztdsi Bizoftsaghoz (2660
lpolyszog: F6 0t 36. szem) cimzett, de a Hetyi vataszasi troda vezet1jehez (2660 Bataisagyarmat,
Rek6czi fejedelem 0t 12. szem) 2019. augusztus h6 11. napjen 16,00 6;eig benyl1toft kitoges'iat tehet
elni.

INDOKOLAS

A Magyar KoztArsasag Enake a helyi 
'nkormenyzati 

k'pvisetdk 6s pobermesterek v'taszaset 201g.
oktdber h6 13. napjera Oasernapra) tIzte ki.

A valaszasi eljdrdsr6l sz6t6 2013. evi xxxvt. rcNeny ftovebbiakban: ve) 3078. s 0) bekezdlse
abpien a helyi vdlaszt^si iroda vezet6je az egyeni lisfts jel1tt 6s potgdrmesterjet6ft e itasnoz
sz1kseges ajenbsok szemet a szavazdst megel6z6 56. napon e apitja meg.-

A ve. 307/E. s Q) bekezdese atapj'n az ajanasok szemet a kazponti n'vjegyzeknek a szavazest
megel'z1 67. napi adatai alapj^n kell mege apitani, mety 2019. augusztus Z. nipi alapot.
Az ajenbsok szamat a ve. 3078. s p) bekezdese atapjen eg6sz sz6mra fetfei' kerekitve ketl
megelbpitani.

A Ve. 306. S (2) bekezd6seben biztositott jogkdromben eueNa 6s a helyi lnkormenyzati k6pvisel6k 6s
poqermesterek vebsztesarol szol6 2010. 6vi L. torv€ny ftovebbiakban: 6v1t.) s g (2) bekezdese
abpjan az 3/2019.(11.14.) hatarozatommal meg1 apitoftam lpotyszag K'zseg 1nikorm1nyzata
Kepvisel'testAlete tagjainak szemet U fdben).

Az Ouit 9. S_0) bekezdese atapjen az egyeni fis. ,s kepvisel1jetottseghez a telepmes vAtaszt6potgArai
bgabbb 1 %;-enak ajenbsa szrikseges, mig a pouermester jetaftieghez a hivatkozoft szakasl 1s1
bekezdes a.) pontia alapien a 10.000 vagy annel kevesebb takos1 telepLites vetaszt'polgarai legatebb
3 %-enak aj'nhsa szakseges.

lpolyszog kozseg bbpiil'sre vonatkoz^an 2019. augusztus h6 07. napjen a k'zponti n,vjegyz'kben
l6v1 vebszt'polgerok szama 504 f6.

Hatarozatomat ve. 3078. g-a, az oujt 9. s (1) bekezd'se ds a (3) bekezd's a.) pontjanak
rendelkezesei alapjan hoztam meg.



A haftrozat tartalm'ra a Ve. 74. S_a az ir6nyad6.

Jogorvosrati rehet6s6get a ve 
1?7/p: s.b.). pontja arapjen biztosrtottam, mery szerint,minden oryankifogesr6L amery kifejezetten az egy,ni risia;, 

"i 
igvi1i iar;trt"kgrur?ti, a kompenz*ci*s ,s*s vagya potgermester-verasztashoz kapciorcaix" a ietyi viiaiitai'iir-otttag aant.

t:trZiEX,iresban 
- szemetvesen, Ievdtben, teteraxon vasy erektronikus bveben etiuftatva - tehet

A kifogesnak taftarmazni kett a, jogszaberyserrcs megjet6r6s6t, a jogszab6rys6tt6s bizonyit*kar, akifoges beny(tjbjenak nev6t. rakcim^.t (sz6khety60 e;'-;;-;'k"im6t6t (sz6khety6t6r) ert6r _ postareftesit'si cimet; a kifog1s beny0jbj6*ii {rihiii }zi"inoiat, ittetve ha a kutfotda; erc,magyarorszagi rakcrmmer nem renderiez| vahsztop6iger-iei rendetkezik szemetyi azonosit1vat, amasvar e ampouerseset isazot' gktrallngk r,pas?r zi iia^at, ray-j"ma'ii'J*iiJi'liii ra"szeNezet eset6ben a bir6s6gi nyituenbrtlsba_vAbfi iriiat-- "'

A kifog^s taftarmazhatia benyujt'jenak tetefaxszilmet vagy. erefuronikus rev tcimet, ifiet'regkezbesitesi megbizottj1nak nev€t 6s ietefaxszaiat iZjyijen&iixus tevenimet.

Balassagyarmat, 201 9. augusztus g.
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