
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG fiVB)
Balassagyarmat

58/2019.(1X.09.) HVB h ate roz ata
az egyen i vehszt6kertbti jeliiltek szavazalapon elfoglalt sorrendjanek

sorsohse16l

A balassagyarmati Helyi V6laszt6si Bizoftseg a 2019. okt'ber h6 13. napjera kftAzdtt helyi
onkormenyzati kepvisel6k es pobermesterek valaszasAn Balassagyarmat telep%esen a 01. szemi
egyeni vAlaszt6keraleti jel5ltek sorsobsa Ergyeban meghozta a kAvetkez6 haterozatot:

A balassagyarmati Helyi Vebsztesi Bizofts1g Balassagyarmat telepiiesen a 01. szem(t
velaszt'keraletben bejelenteft 6s nyilvenhftasba veft egyeni vebszt1kertileti jeldltek sorrendjet
kisorsolta 6s a sorso/as eredmenyet az al'bbiak szeint ellapitja meg:

1. SOTSZAM FAZEKAS JANOS FIDESZ.KDNP
2. sorszem HAJOST JANOS.FAggetten
3. sorszem LOMBOS ISTVAN PAL Sziivets6g a Balassagyarmatiakaft Egyesiilet
4. soTszEm KALMAN JANOS FERENC MAGYARMUNKASPART

A v6laszt6si eljAresrdl sz1l6 2013. evi XXXVI. t6N6ny (tovebbiakban: Ve.) 239. S-a efteheben a Helyi
VelasztAsi Bizoftsegnak a 160. S-a alapjen meghozoft, Balassagyarmat veros 01. sz^m, egy'ni
valasztdkeraleti jel5ltek sorsohserd sz6l6 haarozata ellen nincs helye 6n4116 jogo.oslatnak.
A sorso/as t5ruenyessege elleni jogoNoslat a szavaz6lap adattaftahenak j6vehagyesa elleni bir'sagi
feIuIvizsgela kerebnbe fogIaIhat6.

Indokol6s:

A helyi 5nkormenyzati kepvisel6k 6s polgArmesterek vebszasard sz6l6 2010. 6vi L. torveny
(ovebbiakban: Ovjt.) 5. S e) bekezdes a.) pontja alapjen Balassagyarmat veros kepvisel&
testubteben 8 fo egyeni velasztokeruletben, mig 3 fo kompenzdci6s list6n kap mandetumot.
A Helyi Vehszqsi lroda Vezet'je a Ve. 3078. S-a alapjAn megA apitotta az egy1ni vehszt'keraleti
kepvisel6jel5ftseghez szlikseges ajenasok szenat. A 01. szem1 vehszt'keruletben 17 db ajAnhs
szl kseges az egyen i vel aszt6ker1leti jelAltseghez.

A HVB-nel a velaszt'keruletben 4 velaszt6poqer kezdemenyezte egyeni vehszt'keruleti
kepvisel'jel5ltkent bften5 nyilvenbft^sba veteleL akik kozul keft^t a bizoftseg jogerosen
nyilventaftesba veft, kett6 jel1lt eseteben a dantas m6g nem joger6s.

A HVB a Ve.160. S e) bekezdese 6s a helyi ankormenyzati kepvisel5k 6s poQarmesterek 2019.
okt6ber 13. napjera kitfrzdtt velaszasa e\eresai hatArid5inek 6s hatdrnapjainak mege apiteser6l sz6l6
19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34. S 0) bekezdese alapjen a HVB a bejelenteft jelaltek - annak a
jel'ltnek a kivetercvel, amelynek nyilvdntaftSsba vetel't joger1sen elutasitoftek - sorrendjenek
sorso6set 2019. szeptember 09. napjan 16.00 6ra urcn vegzi el.

A HVB haftrozaat az Ovjt 5. S e) bekezdes a) .pontja, a 9. 5 () bekezd'se 6s a Ve. 160. S-a,
bvebbe a 19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34. S 0) bekezdese alapjAn hozta meg.
JogoNoslatrol a Hjekozta6s a Ve. 239. gen abpul.


