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H a t á r o z a t 

 

Balkányi Helyi Választási Iroda vezetője megállapítom, a választási eljárásról szóló 2013.évi 
XXXVI. törvény 306.§ (2.) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján, hogy Balkány 
városban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 4.§ d) pontja alapján, Balkány településen a megválasztható települési önkormányzati 
képviselők száma:  
 

8 fő. 

 

E határozat ellen a közzétételtől számított 3 napon belül (a jogorvoslati határidő utolsó 
napjáig 16 óráig) jogsértésre való hivatkozással a Helyi Választási Bizottsághoz (4233 
Balkány Rákóczi út 8. szám) lehet kifogással élni. 
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértéstől számított 
3 napon belül megérkezzen a kifogást elbírálásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
választási bizottsághoz. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a 
jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét, személyi 
azonosítóját, illetve igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más 
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát, a lakcímtől eltérő postai értesítési 
címét, a kifogás benyújtójának választása szerint telefonszámát vagy elektronikus levelét, ill. 
kézbesítési megbízottjának nevét és faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati 

határidő jogvesztő. 

I n d o k o l á s 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 
(Övjt.) 24.§ (2) bek. alapján a választási iroda vezetője a törvény hatálybalépését (2013. 
december 11.) követő 30 napon belül megállapítja és közzéteszi a megszerezhető 
mandátumok számát. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról szóló 
2010. évi L. tv. 3.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületi 
tagjának számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása 
évének január 1. napjai lakosságszám alapján kell meghatározni. 
Az Övjt. 4.§ c) pontja alapján a 2014. évi helyhatósági választáson Balkány város 
önkormányzati képviselőinek (megszerezhető mandátumok) száma: 8 fő. A település év elejei 
lakosságszáma: 6494 fő; 10000 fő lakosig 8 fő képviselő választható. 

 

Ezen határozat közzétételének módja: Balkány Város Önkormányzatának hirdetőtábláján 
történő kifüggesztés, az önkormányzat honlapján való nyilvánosságra 
hozatal.(www.balkany.hu) 
 
Határozatomat a 2010. évi L. törvény 4.§ c), d) pontja alapján hoztam meg, a kifogásra 2013. 
évi XXXVI. törvény 208.§-a alapján hivatkozom, a benyújtásra vonatkozó előírásokat a Ve. 
209.§ és a 212.§-a tartalmazza, a kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást Ve. 
46.§ c) pontjának cb) alpontja alapján adtam meg. Jelen határozat a választási eljárásról szóló  
 



 


