
A Nognid Megyei Teriileti Valasztasi Iroda
vezetO

1kt. szam: 151-112014.

2/2014. (VIII. 18.) TVI vez. szamu
Targy: a N6grad megyeben listaallitashoz

szlikseges ajanlasok szamanak megallapitasa

HATAROZAT

A valasztasi eljarasr61 sz616 2013. evi XXXVI. torveny (a tovabbiakban: Ve.) 307/£. § (1) bekezdes,

valamint a helyi onkormanyzati kepvisel6k es polgarmesterek valasztasan, valamint a nemzetisegi

onkormanyzati kepvise16k valasztasan a valasztasi irodak hataskorebe tartoz6 feladatok

vegrehajtasanak reszletes szabalyair61 es a vatasztasi eljarasban hasznaIand6 nyomtatvanyokr6l sz616

4/2014. (VII. 24.) 1M rendeletenek (a tovabbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdes a) pontja alapjan

Nograd megyeben a megyei valasztokeriiletben listat allithat az a jelOlo szervezet, amely 675

darab valasztopolgari ajanlast gyiijt ossze.

Jelen hatarozat ellen annak meghozatalat61 szamitott harom nap on bellil a valasztasra iranyad6

jogszabaly, illetve a vatasztas es a vaiasztasi eljaras alapelveinek megsertesere hivatkozassal kifogast

lehet benylijtani a N6grad Megyei Teriileti Vaiasztasi Bizottsaghoz (3100 Salg6tarjan, Rak6czi ut 36.,

fax: 32/620-152, e-mail: valasztas@nograd.hu). A kifogast ugy kell benylijtani, hogy az legkes6bb

2014. augusztus 21-en 16.00 6raig megerkezzen. A kifogasnak tartalmaznia kell aVe. 212. § (2)

bekezdeseben foglaltakat.

INDOKOLAS

A helyi onkormanyzati kepvisel6k es polgarmesterek valasztasar6l sz616 2010. evi L. torveny (a

tovabbiakban: Ovjt.) 7. § (1) bekezdese szerint a megyei onkormanyzati kepvisel6ket a

valaszt6polgarok megyei listan valasztjak. A valasztas tekinteteben minden megye egy

valaszt6keriiletet alkot, melynek nem resze a megyei jogu varas.

Az OVjt. 9. § (2) bekezdese szerint a megyei valaszt6keriiletben listat allithat az a jelOI6 szervezet,

amelya valaszt6keriilet valaszt6polgarai 0.5%-anak ajanlasat osszegyujtotte.

A Rendelet II. § (1) bekezdes a) pontja alapjan a terlileti vaiasztasi iroda feladata a megyei !ista

allitasahoz szukseges ajanlasok szamanak megaliapitasa es kozzetetele.

A Nemzeti Valasztasi Iroda altai rendelkezesre bocsatott adatok alapjan Nograd megye

valasztopolgarainak szama - a megyei jogu yaros valasztopolgarainak szama nHkiil - 134.869

ro. A megyei listaallitashoz sziikseges ajanlasok szama igy: 675 darab.



A hatarozat aVe. 307/E. §-an, valamint az OVjt. 7. § (1 ) bekezdesen, es 9. §-an, ajogorvoslatrol szolo

tajekoztatas aVe. 208-212. §-an alapul. A hatarozat Nograd Megye Onkormanyzatanak honlapjan

keriil kozzetetelre.

Salg6tarjim, 2014. augusztus 18.


