
HELYT VALASZTAST BTZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat

59/2019.(1X.09.) HVB h atarozata
az egyani velaszt6keriileti jeliiltek szavaz6lapon elfoglalt sorrendjanek

sorsol6se16l

A balassagyarmati Helyi Velaszt'si Bizoftseg a 2019. okt'ber hO 13. napjera kittz5tt helyi

'nkormAnyzati 
kepviseljk 6s polgArmesterek velaszasen Balassagyarmat telepul'sen a 02. szam0

egyeni velaszt6keruleti jelaltek sorsolAsa Ergyeban meghozta a kovetkez' haterozatot:

A balassagyarmati Helyi Vehsz6si BizottsAg Balassagyarmat teleparcsen a 02. szdm(t
velaszt6keraletben bejelenteft 6s nyilventaftesba veft egyeni vebszt1keraleti jel5ltek sorrendj't
kisorsolta 6s a sorso/es eredmenyet az al1bbiak szerint e apitja meg:

1. sorszem BOJTOS ISTVAN Szavetseg a Balassagya.rmatiakart Egyesiilet
2. sorszem BALLA SZ,BOLCS MAGYAR MUNKASPART
3. SOTSZEM HUSAR PETER FIDESZ.KDNP
4. sorszem PETOT MATE Mi Hazenk Mozgalom

A vehsztesi eueresr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t6ru6ny ftovebbiakban: Ve.) 239. S-a €ftelmeben a Helyi
VAlaszbsi Bizoftsegnak a 160. $-a alapjen meghozott, Balassagyarmat veros 02. sz6m0 egy'ni
vebszt6keruleti jelaltek sorso6sAr6l sz6l6 haftrozata ellen nincs helye 6ne 6 jogorvoslatnak.
A sorsoE's t1rvenyessege elleni jogorvoslat a szavaz6lap adattaftalm6nak j6vehagyasa elleni blr6segi
feIalvizsg5Ia kerebmbe fogIaIhat6.

lndokoles:
A helyi ankormenyzati kepvisel'k 6s poqermesterek v^laszaserd sz6l6 2010. 6vi L. taNeny
(ovebbiakban: Ovjt ) 5 $ (2) bekezdes a.) pontja alapjen Balassagyarmat veros kepviselG
tesuileteben 8 f6 egyeni v4laszt6keriiletben, mig 3 fd kompenzeci1s listen kap mandatumot.
A Helyi Vebszasi lroda Vezet,je a Ve. 3078. S-a alapjAn mege apitofta az egy'ni velaszt6keraleti
kepvisel6jel'ltseghez sz ks6ges ajenbsok szemet. A 02. szam, vehszt'keraletben 15 db aienhs
sztl kseges az egy6n i vAlaszt6kertleti jel5ltseghez.

A HVB-nel a v^laszt'keriiletben 4 vahszt6poqer kezdemenyezte egyeni velasztdkeruleti
kepvisel1jelaltkent taft'n6 nyiMentaftesba vete6t, akik kozul keft5t a bizoftseg joger1sen
nyilvenhftesba vett, keft6 jeldlt eseteben a dontes m6g nem joger6s.

A HVB a Ve.160. 5 (2) bekezdese 6s a helyi 
'nkormAnyzati 

kepvisel6k es poqermesterek 2019.
okt'ber 13. napjAra kitfrzaft vebsztAsa euerEtsd haqriddinek 6s habrnapjainak mega api6sar5l sz'l6
19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34. S () bekezdese alapj^n a HVB a beielentett ieldltek - annak a
jelaltnek a kivebavel, amelynek nyifuentaftesba vete6t ioger'sen elutasitoft'k - sorrendi'nek
sorsol1sdt 2019. szeptember 09. napjen 16.00 6ra utAn vegzi el.

A HVB haterozatet az 6ujt 5. S e) bekezdes a) .pontja, a 9. S U) bekezdese es a Ve. 160. $-a,
bvebbe a 19/2019.(V|1.29.) lM rendelet 34. $ (1) bekezd6se alapian hozta meg.
JogoNoslatr6l a tdj6koztatds a Ve. 239. q-en ahpul.


