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Helyi Vehsz6si lroda Vezetdje
2661 Balassagyarmat, Rdk6czi fejedelem u. 12. Pf.: 58.
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10.80&7/2014. sz6m

Egy6ni v1laszt6keruleti
e

jel6lt,

iteshoz sziks6ges

ajSnl1sok

szAmanak

megelapltesa

A vehsz6si eljeresr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. toN6ny 307/E. S ()
jogkoromben elj6rva, a helyi 1nkormdnyzati kepvisel5k 6s poQermesterek 2014.
napjera kiffizdtt velaszas.tra az egy'ni vabszt'keraleti jel5ltek 6s
szakseges ajenhsok szAmat az a6bbiak szerint e apitom meg:
BALASSAGY,ARMAT VAROS HELYI VALASZTASI IRODA VEZET1JENEK
1

0/201 4. (Vt I t.

1

8.) HVI

haterozata

1.

Patvarc kazs6gben az egyeni listas

jeldlt e itashoz legalebb 6 fa

ajAnlesa

legal'bb 18 f6

ajenlesa

sziiksegea.
Patvarc kozsegben a polgermesterjeldlt AllitAsdhoz

sziikseges.
(2660
Haterozatom ellen a kozztetdtelt6l szemitott 3 napon belal a Helvi Vehsz6si
Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem 0t 12. sz6n) cimzett, de a Helyi Vehsztesi lroda Vezetoj6hez
(2660 Balassagyarmat, Raik6czi fejedelen (tt 12. szem) 2014. augusztus h6 21.
16,00 6reig
benyljtoft kifogdssal lehet 6lni.

INDOKOLAS
A Magyar Kdzqrsaseg Hnoke a 270/2014.(V11.23.) KE haarozaftval a helyi
6s polg4rmesterek v^lasztrisdt 2014. okt6ber h6 12. napjera QasArnapra) tfrzte ki.

kepvisel6k

A vabsztesi eljeresr6l sz(tl6 2013. 6vi YXXVI. t6ru6ny (tovAbbiakban: Ve.) 307/E. S (
alapjen a helyi vSlasztAs;i iroda vezetaje az egydni velaszt6keruleti jel6lt 6s
e iteshoz szakseges ajenasok szemet a szavaze$ megel6z6 58. napot koveto

bekezd6se

augusztus h6 18. napjAn e,Uapitja meg.

A

Ve. 307/E. S e) bekezdese alapjan az ajAnl1sok szamat a kozponti
megel6z6 58. napi adatai alapjen kell megA apitani, mely 2014. augusztus 15. napi

Az ajdnl6sok szemet
negdllapitani.

a

\/e. 307/E. $ (3) bekezd6se alapj1n eg6sz szamra felfel€

A Ve. 306. S e) bekezdeseben biztositott jogkdrdmben elj+Na 6s a helyi dnkormenyzati
poqermesterek valasztesiir1l sz6l6 2010. evi L. toNeny ftovdbbiakban: ovjf) 5. S
ahpjen a 3/2014.(11.12.) haffirozatommal megellapitottam Patvarc Kozs6g Onkormen
testulete tagjainak sz1mat

g

a szavazest
kell

bekezdese
K6pvise16-

f1ben).

Az Ovjt. 9. S 0) bekezdes'? alapjan az egy6ni listas kepvisel6jelalts6ghez a telepal6s
bgahbb 1 %-dnak ajdnl1sa sz.iks6ges. mig a pobarmester jelolts€ghez a
bekezdes a.) pontja alapjan a 10.000 vagy annel kevesebb lakosl teleptil^s
3 %-Anak ajanbsa sz1kseges.
Patvarc k6rc69 telepal6src vonatkoz6an 2014. augusztus hO 15. napjen a kozponti
I6v6 velaszt6polgerok szena 590 f6.

szakasz (3)
Iegal6bb

| .Ve. 307/E. g-a, az 6ujt 9. g (1) bekezddse 6s a (3) bekezd6s a.)
A haterozat

kifog6sr6l,
a

Iehet6seget a Ve.307/P. g b.) pontja atapjan biztositottam, tnely szerint,,minden otyan
nely kifejezetten az egyeni fis1?'s, az egydni vehszt6kertjleti, a kompenzeci6s tist6s iagy
'-vabszbshoz kapcsol5dik" a helyi vAlasztesi bizoffsAg d6nt.

- szemelyesen, bveben, telefaxon vagy elektronikus lev1lben eliuttatva - tehet

A kifogest
benyAjtani.

taftalmazni ke a jogszabelysertes megjel6les6t, a jogszebetys'ftes bizonyit'kait, a
nk nevet, lakclmet (szekhelyeI 6s ha takctmet1t (t z6khelyercl elt6r postai

kifog6s

kifoges

-

kifogas beny'ftojenak szem1lyi azonosircjeL iletve ha a k1ffAldAn et6,
lakcimmel nem rendelkez1 vehszt5poqer nem rendelkezlk szem6lvi azonosit,val. a
's6gdt igazol6 okiratanak tipusAt es szemAt, vagy jelal1 szeMezet vagy mas

magyar
szervezet

kezbesircsi

-

a

eftesitesi

A

pontjenak

alapjen hoztam meg.
a Ve. 74. S-a az irenyad1.

a birdsAgi nyilvAntaftasba-veteli szAmAt.

taftalmazhatja beny1jt6jdnak telefaxszAmet vagy elektronikus lev'tcim6t, iltet1teg
nev6t es bbfaxszamet vagy elektronikus bvel()imet.

a

k1zz1teazem

www.patvarc.hu.

a

honlapon, a Varosi Televizi6 Kep(tjsegjeban, valamint a
h

irdercta AejA n kifAggeszt^sre kerti lt.

2014. augusztus 18.
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