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70.661-3/2010. szám

Tárgy: Egyéni választókerületek számának,
sorszámának és területének megállapítása
HATÁROZAT

Balassagyarmat városban az egyéni választókerületek számát 8 egyéni választókerületben
állapítom meg, melynek sorszámát, területét és a szavazókör címét a határozat melléklete
tartalmazza.
Határozatom ellen a közzétételtől számított 2 napon belül, - 2010. 07. 15-én 16 óráig, - a
Nógrád Megyei Területi Választási Iroda vezetőjének (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.
szám) címzett és a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12. szám) benyújtott kifogással lehet élni.
INDOKOLÁS
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Övjt.) 24. § (3) bekezdése alapján a 10.000-nél több lakosú településen a
helyi választási iroda vezetőjének a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül, - 2010.
július hó 14. napjáig, - meg kell állapítania az egyéni választókerületek számát, sorszámát és
területét.
Balassagyarmat város lakosságszáma 2010. január hó 1-jén 16.343 fő volt, ezért az Övjt. 5.
§ (1) bekezdése és a (2) bekezdés a.) pontja alapján 25.000 lakosig az önkormányzati
képviselők közül 8 fő egyéni választókerületben, míg 3 fő kompenzációs listán választható
meg.
Az Övjt. módosítása miatt az egyéni választókerületek száma 10-ről 8 választókerületre
csökkent.
Az új választókerületek kialakításánál figyelembe vettem, hogy a választókerületek jelenlegi
területi elhelyezkedése jelentősen ne változzon és az új választókerületek lakosságszáma,
valamint a szavazókörökre jutó lakosságszám megközelítően azonos legyen és a
szavazókörök címe és helye ne változzon.
A választókerületek kialakítása során figyelembe vettem az Európa Tanács Velencei
Bizottságának ajánlását, mely szerint az egy képviselői helyre jutó választópolgárok száma
tekintetében választókerületenként az eltérés nem haladhatja meg a 10 %-ot, de a legtöbb
választópolgárt tartalmazó választókerület és a legkisebb választókerület között az eltérés
nem haladhatja meg a 15 %-ot (1. számú és 6. számú választókerület).
Határozatomat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, honlapján (www.balassagyarmat.hu)
és a Városi Televízió Képújságjában teszem közzé.

Határozatomat a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 71. § (1)
bekezdése, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 9. § és a 10. § (1)
bekezdése, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény 5. § (2) bekezdés a.) pontja és a 24. § (3) bekezdése, valamint az Európa
Tanács
Velencei
Bizottságának
190/2002.
számú
véleményében
foglaltak
figyelembevételével hoztam meg.
Jogorvoslatot a Ve. 102. § (3) bekezdése alapján biztosítottam. A kifogás a Ve. 9. § (1)
bekezdésében foglaltak megsértésére való hivatkozással terjeszthető elő, melynek
tartalmazni kell a bizonyítékokat; a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét, - ha lakcímétől
eltér – postai értesítési címet; a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét.
Balassagyarmat, 2010. 07.13.

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
HVI vezető
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70.662-3/2010. szám

Tárgy: A megválasztható helyi önkormányzati
képviselők
számának
megállapítása
Balassagyarmat városban
HATÁROZAT

Balassagyarmat városban a 2010. január 1-jei lakosságszám alapján megválasztható helyi
önkormányzati képviselők számát 11 főben állapítom meg, melyből 8 fő egyéni
választókerületben és 3 fő kompenzációs listán választható meg.
Határozatom ellen a közzétételtől számított 2 napon belül, - 2010. 07. 15-én 16 óráig, - a
Nógrád Megyei Területi Választási Iroda vezetőjének (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.
szám) címzett és a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12. szám) benyújtott kifogással lehet élni.
INDOKOLÁS
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Övjt.) 24. § (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetőjének a
törvény hatálybalépését követő 30 napon belül, - 2010. július hó 14. napjáig, - meg kell
állapítania és közzé kell tennie a településen megválasztható mandátumok számát.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tájékoztatása
alapján Balassagyarmat város lakosságszáma 2010. január hó 1-jén 16.343 fő volt. Az Övjt.
5. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja alapján 25.000 lakosig a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs
listás képviselő választható meg, ezért a rendelkező rész szerint kellett döntenem.
Határozatomat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, honlapján (www.balassagyarmat.hu)
és a Városi Televízió Képújságjában teszem közzé.
Jogorvoslatot a Ve. 102. § (3) bekezdése alapján biztosítottam. A kifogásnak tartalmaznia
kell a jogszabálysértés megjelölését, a bizonyítékokat; a kifogás benyújtójának nevét,
lakcímét, - ha lakcímétől eltér – postai értesítési címet; a kifogás benyújtójának választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét
és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Balassagyarmat, 2010. 07. 13.
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
HVI vezető
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60.642/2010. szám

Tárgy: A megválasztható egyéni listás
helyi önkormányzati képviselők számának
megállapítása Patvarc községben
HATÁROZAT

Patvarc községben a 2010. január 1-jei lakosságszám alapján egyéni listás választási
rendszerben megválasztható helyi önkormányzati képviselők számát 4 főben állapítom meg.
Határozatom ellen a közzétételtől számított 2 napon belül, - 2010. 07. 15-én 16 óráig, - a
Nógrád Megyei Területi Választási Iroda vezetőjének (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.
szám) címzett és a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12. szám) benyújtott kifogással lehet élni.
INDOKOLÁS
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Övjt.) 24. § (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetőjének a
törvény hatálybalépését követő 30 napon belül, - 2010. július hó 14. napjáig, - közzé kell
tennie a településen megszerezhető mandátumok számát.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tájékoztatása
alapján Patvarc község lakosságszáma 2010. január hó 1-jén 752 fő volt. Az Övjt. 4. § b)
pontja alapján a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási
rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben 1.000 lakosig a megválasztható
képviselők száma 4 fő, ezért a rendelkező rész szerint kellett döntenem.
Határozatomat Patvarc Község Önkormányzatának hirdetőtábláján (2668 Patvarc, Gyarmati
u. 48. szám) teszem közzé.
Jogorvoslatot a Ve. 102. § (3) bekezdése alapján biztosítottam. A kifogásnak tartalmaznia
kell a jogszabálysértés megjelölését, a bizonyítékokat; a kifogás benyújtójának nevét,
lakcímét, - ha lakcímétől eltér – postai értesítési címet; a kifogás benyújtójának választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét
és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Balassagyarmat, 2010. 07. 13.
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
HVI vezető
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50.576/2010. szám

Tárgy: A megválasztható egyéni listás
helyi önkormányzati képviselők számának
megállapítása Ipolyszög községben
HATÁROZAT

Ipolyszög községben a 2010. január 1-jei lakosságszám alapján egyéni listás választási
rendszerben megválasztható helyi önkormányzati képviselők számát 4 főben állapítom meg.
Határozatom ellen a közzétételtől számított 2 napon belül, - 2010. 07. 15-én 16 óráig, - a
Nógrád Megyei Területi Választási Iroda vezetőjének (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.
szám) címzett és a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12. szám) benyújtott kifogással lehet élni.
INDOKOLÁS
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Övjt.) 24. § (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetőjének a
törvény hatálybalépését követő 30 napon belül, - 2010. július hó 14. napjáig, - közzé kell
tennie a településen megszerezhető mandátumok számát.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tájékoztatása
alapján Ipolyszög község lakosságszáma 2010. január hó 1-jén 700 fő volt. Az Övjt. 4. § b)
pontja alapján a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási
rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben 1.000 lakosig a megválasztható
képviselők száma 4 fő, ezért a rendelkező rész szerint kellett döntenem.
Határozatomat Ipolyszög Község Önkormányzatának hirdetőtábláján (2660 Ipolyszög, Fő u.
36. szám) teszem közzé.
Jogorvoslatot a Ve. 102. § (3) bekezdése alapján biztosítottam. A kifogásnak tartalmaznia
kell a jogszabálysértés megjelölését, a bizonyítékokat; a kifogás benyújtójának nevét,
lakcímét, - ha lakcímétől eltér – postai értesítési címet; a kifogás benyújtójának választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét
és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Balassagyarmat, 2010. 07. 13.

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
HVI vezető

