Balassagyarmat Város Jegyzője
Helyi Választási Iroda Vezetője
2661 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. Pf.: 58.
Telefon: (35)505-925, telefax: (35)300-782, e-mail: varga@ba/assagyarmat.hu

10.082-212014. szám

Tárgy: A 2014. évi önkormányzati választáson
önkprmányzati képviselők számának
megállapítása

az

2/2014.(11.12.)
HA TÁROZAT
1\ vá/észtási eljárásról
")zóló 2013. évi ,<XXVI törvény 3 :16. § (2) .>ekezcléséb€ n biz'osítot
Jogkörömben eljárva, a nelyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán Ipolyszöy
I(özség Önkcrmányzata Yépviselő-tes'ülete +agjair.ak számát 4 főben állapí'om m9g. melyMI .'nind c
~ fő egyéni \'álasztókerületber
szerez mandátum'Jt
Határozatom ellen a közzétételtől számított 3 napon belül a Helyi Választási Bizottsághoz (2660
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám) címzett, de a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez
(2660 Balassagyarmat. Rákóczi fejedelem út 12. szám) 2014. február h6 15. napján 16.00 óráig
benyújtott kifogással lehet élni.
A jogorvoslati hatándő jog vesztő.
INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (L.) bekezdése
alapján a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében a képviselő-testület
megvá!asztandó tagjainak létszámát február 15. napjáig határozatban állapítja meg.
helyi önkormányzati I:épviselők és polgárme:;terek
válas.!tásáról szó'ó 20'fO é~i L torvén}'
(továbbiakbaT Övjt.) 3. §·a szerint a elepül9si 6n<ormá/lYzat ,(épviselő-testülete tagjait ak szjmát é
lIelyi onkorrtlányzéiti kéfJvise/ók és polgármestt3rek
általánvs vÉrlasztáaa éltének január
1-je,
lakosságszáma alapján kell meghatározni. Az Övjt. 4. § b.) pontja szerint 1.000 lakosig 4 egyéni
választókerületi mandátum szerezhető.

J\

A Ve. 306. § (1) bekezdése alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatási Központi Hivatal
által közölt és a Nemzeti Választási Irodának továbbított adatok szerint Ipolyszög Község
lakosságszáma a 2014. január 1-i állapot szerint 697 fő volt, ezért a rendelkező részben foglaltak
szerint határoztam meg a községben megszerezhető mandátumok számát.
Határozatomat Ve. 306. § (1)-(2) bekezdésének,
alapján hoztam meg.
A határozat tartalmára a Ve. 74. §-a az irányadó.

az Övjt 3. §-a, a 4. § b.) pontjának

rendelkezései

Jogorvoslati lehetőséget a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján biztosftottam, mely szerint uA választási
iroda tevékenységévei kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe
tartozik, amely mellett a választási iroda működik.".
A kifogást írásban - személyesen,
benyújtani.

levélben, telefaxon vagy elektronikus

levélben eljuttatva - lehet

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 jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhat ja benyújt6jának
telefaxszámát
vagy elektronikus
kézbesítési megbízott jának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levé/címét.

levé/címét,

illetőleg

Határozatomat a mai napon közzéteszem a www.ba/assagvarmat.hu/hunlva/asztas.htmlhonlapon.
a
Városi Tele'vízi6 Képújságjában,
valamint a Balassagyarma ti Közös Onkormányzati
Hivatal
hirdetőtábláján kifüggesztésre került.

Ba/assagyarmat,

2014. február 12.

~ \L.-~_
l dr. V~ga Andrea :1
jegyző
HVI vezető

