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OHU624-813/2019. szAn T6rav: Egy6ni list6s jel6lt, polg^rmesterjet1tt 
' 

iashoz
sz?kseges ajenEsok szem6nak mege apitesa

A vahszftsi eljdr6sr6l sz6l6 2013. 6vi xxxvt. t6rv6ny 307/E. s 0) bekezdlseben biztositott
logk9romben elierva, a helyi ankormanyzati k6pviset6k'6s polg1rmesierek 2019. okt6ber h6 13.napiara kifizott vehsztesera az egye,ni lis6s jel\ltek es poqermesterjel\ttek e itasehoz szrkseges
ajenbsok szemet az abbbiak szerint e apitom meg:

BALASSAGYARMAT VAROS HELYI VALASZTASI IRODA VEZET1JENEK
1 71 /201 9(Vt t t.08.) HVI

haterozata
1 Pat!?rc kazsegben az egyeni Istes iet,lt e fteshoz legat1bb 7 f6 vetaszt6polger ajenhsa

sziksdges.

2. Pat)frc kozsegben a polgermesterieliilt dttititsdhoz legaabb 19 f6 vehszt6potgdr ajdntasa
sz[iks6ges.

Haterozatom ellen a kdzz'tateltdl szenibtt 3 napon beltil a Helyi Vehsztasi Bizoftseghoz (2668
latvarc, cyarmati u. 48. szem) ctmzett, de a Hetyi v6taizt6si troda vezet,j;hez (2660
Balassagyarmat, Rak6czi fejedelen 0t 12. sz6m) 201!i. augusztus h6 11. napjdn 16,00 6reig
beny(rjtoft kifogessal lehet elni.

INDOKOLAS

A Magyar KoztersasAg Elndke a helyi ankorm'nyzati kapviset'k 6s potgarmesterek v1lasztdsdt 2019.
okt6ber hO 13. napjera Uasemaprd ruzb ki.

A v^lasz6si eljeresr6l sz0l6 2013. 6vi xxxvl. t6N6ny (tov'bbiakban: ve.) 307/E. S ft) bekezdese
alapi'n a helyi vdlasztdsi iroda vezet'je az egy'ni tisbs jeldtt 6s potg6rmestirjet'tt a iteshoz
sziikseges ajanasok szAmet a szavaze* megel6z6 66. napon 

' 
apitja meg.

A ve. 307/E. s e) bekezdese alapj6n az aj6nl6sok szemet a k'zponti n,vjegyz'knek a szavazest
ryege!626 67. napi adatai alapjAn kett meg1llapitani, mety 2019. augusztus 7. napi d apot.
Az ai'n6sok szemet a Ve. 307/E. $ (3) bekezd6se alapjAn egesz sz6nra fetfej6 kerekitve kel
mege apitani.

A Ve 306. $ (2) bekezd6s€ben biztositott jogkoromben eljeNa es a hetyi lnkormenyza kepvisetlk 6s
polgermesterck v1lasztdsdr6l sz6t6 2010. 6vi L. taN'ny (ovebbiakban: ovjt ) s. S e) bekezdese
abpian a 4/2019.(1.14.) haterozatommal megelapitottan Patvarc Kdzseg Onkormeiyzaia K'pviselG
testUlete tagjainak szemet G f6ben).

Az Ouit.9..S-0) bekez.d'se atapjdn az egyeni tisas kepvisetdjel,ftseghez a teleputes vetaszt,poberai
bgahbb 1 %-enak ajenbsa sziikseges, mig a poqermester jet1ftseghez a hivatkozoft szakas2 1s1
bekezdas a.) pontja alapjan a 10.000 vagy annal kevesebb takos(t tet;put1s vehszt'poqerai tegaabb
3 %-enak aj1nhsa szrkseges.

Patvarc kazseg bbptil^sre vonatkoz6an 2019. augusztus ho 07. napj'n a kazponti n'vjegyzekben
Ev6 valaszt1polgArok szdma 615 f6.

Hate.rozatomat Ve. 3078. g-a, az 6ujt 9 S (, bekezdese es a (3) bekezd€s a.) pon\anak
rendelkezesei alapjen hoztam meo.



A ha6rozat taftalm'ra a Ve. 74. S_a az irilnyad6.

Jogorvosrati rehet6s6get a ve. 
107/p; s.b.)-pontja atapj,n biztositoftam, mety szeint 

"minden oryankirosesrdL ametv kifejezetten az egveni tisiai, ui egviliiiab;rck9rut9ti, a rl,riiirijoi ti"ti" rugya polgArmester-vetaszt1shoz kapcsot6dik" a helyi viiaszt6A iiinrag aant.

I Kto.qlst. iresban - szem'ryesen, tev,tben, tetefaxon vagy etektronikus tev1tben erjuttatva _ rehetbeny,jtani.

A kifog^snak taftatmazni ke a, jogs.zab'tyseft's negjera!6s6t, a jogszabetys'rt*s bizonyit,kaft, akirosds. benvljtljdnak nevet, aianet {sz6*neue0 6;' - ii-iiir"rieia- l"reiiiJiiZiail'Ziiti"I"po"r",eftesitesi crmet; a kifoses benyar'jena* izemetyi azonisnojat, irtetve ha a kaff rdan erc,magyarorszegi rakcimmer nen r?ldlre.zg vSraszt6polgSr nem rendetkezik szemeui azonosit'var, a
!:g!ar lilampgtsers^set igazot' okiraanak tipuiatzs izanat, vagy i"rcrc iii*JJt-ffi masszervezet eseteben a bi r6segi nyifu e nhrt1sba_v'teti szemet.

A kifoges bftalmazhatia beny1it6jAnak telefaxszemAt vagy etektronikus tev,tcfmet, ittet'tegkezbesltesi megbizotjenak nev$ es ietefaxszlm1t vagy etektiinidus tevebimet.

Hahrozatomat a mai napon kazzebszem a vtww.patvarc.hu. aww.para.ssagyarmat.hu/huntuatasztas.himr honrapon, a verosi rerevizi6 x,f,fidfiiba:ffianint aKazsaghdza hirdefitebajen kif ggeszrcsre kerirlt.

Balassagyarmat, 20 1 9. aug usztus g.

iip"AszraD


