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Ertesitluk Ont, hogy a valasztasL kampany koltsegeinek fedezesere lehetosege van kozpenzeket felhasznalni A

valasziasi r<ampany koltsegeire ugyanis'a rendes v6laszt6sok eveben a helyi onkormanyzati k0lts6gvetes

adobeveteleinek O,.O7o/o-^ kett t<Oif-onasOol biztositani Ennek az Osszegnek 20%-at egyen16 
-arilyban.*ell;;#"';;;'i "";",i " *,ii,.i"i"ii "?ririJ-- 

r,.tri--oeterleiztok rozott. lmetvet< A viLAszrAsi LlsrA
BETERJESZTESEKOR NYTLATKOZATOT TESZNEK arr6l, hogy a velasztasi kampeny koltsegeinek fedezesere

kozforrasbol szarmaz1 eszkozoket kivannak felhasznelni Az Osszeg fennmarado 80%-at a mandetumot szerzo

velasztasilista-beterjesztok a megszerzett mandatumok szamenak aranyaban kapjek, fuggetlenul attol, hogy a

valasztesi kampenykoltsegek fedezds6re igenybe vettek-e kozforrasbol szatmazo eszkozoket

KOtelezetts69ei a ktivetkez6k:

1. A valasztast lista beterjesztesekor nyilatkozatot kell tennie arr6l, hogy kozforrasbol szetmaz6 eszk6z0ket kivan

felhasznalni (A nyilatkozat formanyomtatuanya ennek az ertesitdsnek a mellekleteben talalhat6 )

2. Az osszes valasztasi lista kihirdetese utan harom nappal valasztesi j6tellast koteles letetbe helyezni. a

Magyarkanizsai Kozsegr Kozigazgatasi Hivatal penzugyi, kOltsegvetesi es helyi ad0igazgatasi osztalyan.

A valasztasi i6tell6s letetbe helyez6s6vel kapcsolatos tudniva16k:

1 A tetetbe hetyezend6 jotellasi osszeg kiszamitasahoz a 2016 evi koltsegvetes adobeveteleit szotozza meg 0,07%-

kal, majd az igy kapott dsszeget 20%-kal

2 A valasztasuotallast letetbe helyezo partok kozott ez az osszeg lesz szetosztva

3 Ahhoz, hogy ki tudja szamirani, mekkora a letetbe helyezendo jotallasanak Osszege, tudnia kell azoknak a

pertoknak a siamat, amelyek a valasztasi kampanyuk koltsegeinek fedezesere kozforresokb6l szatmazo eszkozoket

vesznek igenybe

4 Nagyon fontos, hogy idoben megerdeklodje a helyi onkormanyzatnal, mrlyen formaban kell nyilatkozatot tenni a

kozforiasb6t szarmai6 eszkozok felhasznalasanak szandekarol, valamint milyen modon kell letetbe helyezni a

valasztasi jotallast.

Megjegyz6s:
n vifasztasi jotallest a politikai szereplo a vegleges valasztasi eredmeny kihirdeteset k0vet6 30 napon belill
visszakapja, ha a v6lasztasokon az ervenyes szavazatoknak legalabb 1%-at, tlletve - ha a politikai szereplo nemzeti

kisebbsegi 6rdekeket reprezental es k6pvisel - a 0,20/o-61megszerzr

P6lda:

Az OnkormSnyzati koltsegvetes adobev6telei: 472 '197 .365,94 dne(
Kozbevetelbol sze(mazo eszkozok 330 538,16
A jota lest letetbe helyezo partok szama: pl 5

330 538,16 x 20% = 66.107,63 dtn
66 107,63: 5 = 13.221,53 din

Szam: 013-19/2016-l/B
Magyarkanizsa, 2016. 3 g-en
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A polrtrkai tevekenys6gek penzellatasarol szolo torveny 21 szakaszenak 1. bekezdese (Az SZK Hivatalos Kozlonye'

4312011 . sz.l aladen

A valasztasi listat
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A valasztasi listat
beterjeszto
elnevezese:

NYILATKOZAT

A Magyarkanazsai Kozsegi Kepvisel6-testulet taglainak 2016 eprilis 24-6re kiirt valasztesan

A valasztasi
listat beterjeszt6
elnevezese:

a vatasztasi kampAny kOlts6geinek fedezesere kozforrasbol szetmaz1 eszkozOket kivan felhasznalni,
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