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Targv: a FIDESZ-Magyar Polgari Sz6vetseg
- Keresztenydemokrata
Neppart N6gnid
megyel k6z6s listajanak nyilvantartasba
vetele

HATAROZAT
A Teriileti Valasztasi Bizottsag a vaIasztasi eljarasr61 sz616 2013. evi XXXVI. t6rveny (a
tovabbiakban: Ve.) 307/1. § (2) bekezdeseben foglalt hatask6reben eljarva, a helyi
6nkormanyzati kepvisel6k es polgannesterek 2014. okt6ber 12. napjara kitiiz6tt valasztasan a
FIDESZ-Magyar Polgari Sz6vetseg - Keresztenydemokrata Neppart (tovabbiakban: FIDESZKDNP) altaI benylijtott k6z6s N6grad megyei listat
nyilvantartasba veszi.
A hatarozat ellen annak meghozatalat61 szamitott 3 napon belUl a k6zponti nevjegyzekben
szerep16 valaszt6polgar, jel6lt, jel616 szervezet, tovabba az ugyben erintett tenneszetes es jogi
szemely, jogi szemelyiseg nelkuli szervezet szemelyesen, levelben, telefaxon vagy elektronikus
dokumentumkent a Nemzeti Valasztasi Bizottsaghoz cimzett fellebbezest nylijthat be a TerUleti
Valasztasi Bizottsagnal (3100 Salg6tarjan, Rak6czi ut 36.; e-mail: valasztas@nograd.hu). A
fellebbezest ugy kell benylijtani, hogy az a d6ntes meghozatalat61 szamitott 3 napon belUl,
legkes6bb 2014. szeptember 5-en 16.00 6raig megerkezzen.
A fellebbezesnek tartalmaznia kell aVe. 224. § (3) bekezdeseben foglaltakat.
Indokohis
A FIDESZ-KDNP jel616 szervezetek kepvisel6je 2014. augusztus 29-en - a N6grad Megyei
Teriileti Valasztasi Bizottsagnal - az L7 formanyomtatvany,
a nyilvantartasba vetelhez
szukseges nyilatkozatokat
tartalmaz6 43 db SZ4 nyomtatvanyok,
valamint ajan16ivek
benylijtasaval jelentette be k6z6s N6grad megyei listajat.
A helyi 6nkonnanyzati kepvise16k es polgannesterek vaIasztasar61 sz616 2010. evi L. t6rveny
(tovabbiakban: Ovjt.) 7. § (1) bekezdese alapjan a megyei 6nkormanyzati kepvise16ket a
vaIaszt6poigarok megyei listan valasztjak. Minden megye egy valaszt6kerUletet alkot, melynek
nem resze a megyel jOgU Yaros.
Az Ovjt. 9. § (2) bekezdese szerint a megyei valaszt6keriiletben listat allithat az a
jel616szervezet, amely a vaIaszt6keriilet valaszt6polgarai 0,5 %-anak ajanlasat 6sszegylijt6tte.
Ugyanezen jogszabaly 11. § (3) bekezdese szerint: azok a jeW16 szervezetek, amelyek a megyei
valaszt6keriiletben lev6 telepUlesek vaIaszt6poigarai 1 %-anak, de legalabb 2000 valaszt6polgar
k6z6s ajanlasat 6sszegylijt6ttek, k6z6s megyei listat allithatnak.
A N6grad megyei valaszt6kerUletben k6z6s megyei lista allitasahoz szilkseges ajanlasok szama:
2000 db.
A je1616 szervezetek a k6z6s lista nyilvantartasba vetelehez - az igenyelt 500 db-b61 - 450 db
ajanl6ivet nylijtottak be. A N6grad Megyei Teriileti Valasztasi Iroda elvegezte az ajanlasok

teteles ellenbrzeset, melynek eredmenyet a hatarozat mellekletet kepezb
ellenbrzesenek eredmeny-statisztikaja" elnevezesli dokumentum tartalmazza.

"Ajan16ivek

A Terlileti VaJasztasi Bizottsag ez alapjan megallapitotta, hogy a jel61b szervezetek - a k6z6s
lista allitasahoz szlikseges ervenyes ajanlasok, valamint a jogszabalyban elbirt nyomtatvanyok
hataridbn bellil t6rtenb benylijtasaval - eleget tettek a k6z6s lista nyilvantartasba vetelehez elbirt
feltetel eknek.
Erre tekintettel a TeriiIeti Valasztasi Bizottsag a k6z6s listat az Ovjt. 11. § (3) bekezdese,
valamint aVe. 132. §-a, es a 30711. §-a alapjan nyilvantartasba vette.
A valasztasi bizottsag hatarozatat az Ovjt. 7. § (1) bekezdesere, 9. § (2) bekezdesere, valamint
11. § (3) bekezdesere, tovabba aVe. 132. §-ara, es 307/1. §-ara figyelemmel hozta meg.
A jogorvoslatr61 va16 tajekoztatas aVe. 10. §-an, 221. §-an, 223-226. §-ain alapul.

Salg6tarjan, 2014. szeptember 2.

A hatarozatot kapjak:
1. J e161bszervezetek kepviselbje- elektronikus titon, valamint ertesitesi cimen
2. Irattar

