
HELYT VALASZTASI BtzOrrSAG (HVB)
Balassagyarmat

60/2019.(1X.09.) HvB h ate rozata
az egyani velaszt6kerAbfi jelaltek szavaz6lapon elfoglalt sorrendianek

sorsolisA16l

A balassagyarmati Helyi Vehsztesi Bizoftseg a 2019. okt1ber hO 13. napiera kifizott helyi
ankormAnyzati kepvisel'k es pobermesterek vAlasztesen Balassagyarmat telepul'sen a 03. szemi
egyeni velaszt'keriileti jelaltek sorsolSsa titrgyitban meghozta a k1vetkez' haterozatot:

A balassagyarmati Helyi Vehsztesi BizoftsAg Balassagyarmat telepaesen a 03. sz6mA
vabszt'kertiletben bejelentett 6s nyilvAntaftesba veft egyeni vebszt6kertlleti jel'ltek sorrendiet
kisorsolta 6s a sorso/6s eredmenyet az al'bbiak szerint elhpitia meg:

1 . sorszem HAJNAL SANDOR MATYAS Szdvetsdg a B alassagyarmatiakert Egyesiilet
2. soTsz'm MRAVIK TAMAS MAGYAR MUNKASPART
3. sorszem VELENCZEI NORBERT FIDESZ-KDNP

A vAlasztesi eueresr'l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. rcNeny (tovebbiakban: Ve.) 239. S-a eftemeben a Helyi
Velaszffisi BizoftsAgnak a 160. 5-a alapjAn meghozoft, Balassagyarmat veros 03. szem(t egyeni
vebszt6kenileti jelaltek sorsohserd sz6l6 haftrozata ellen nincs helye 6ne 6 iogoryoslatnak.
A sorso/6s taNenyessege elleni jogorvoslat a szavaz6lap adattaftalmAnak j6vehagyAsa elleni bir6segi
felulvizsgeb k6relembe foglalhat6.

lndokol6s:

A helyi 
'nkormenyzati 

kepvisel6k es poqermesterek velasztesAr6l sz0l6 2010. 6vi L. tdrv'ny
ftovebbiakban: Ovft) 5. $ (2) bekezdds a.) pontia alapjen Balassagyarmat veros kepvisela-
test(ibteben 8 f6 egy'ni v^lasztokeriiletben, mig 3 f6 kompenzeci's listen kap mandetumot
A Helyi Velaszt^si lroda Vezet'je a Ve. 307/E. *a alapjen mege apltofta az egyeni vebszt6kerlleti
kepvisel'jelAttseghez sziikseges aj6nl6sok szem'L A 03. szemI vebszt5keruletben 17 db ai4nlSs
sz?kseges az egyeni vebszt6keraleti jelaltseghez.

A HVB-n6t a vebszt'kertiletben 3 vehszt6poqer kezdemenyezte egy'ni vehszt1keraleti
k6pvisel'jebltke tatend nyituenbftesba v6tel6t, akik kazlil keft't a bizotts'g ioger1sen
nyilvantaftesba veft, egy jel5lt eseteben a donrcs meg nem iogeros.

A HVB a ye. t6O. S Q) bekezdqse es a helyi 1nkormenyzati kepvisel5k 6s pobermesterek 2019.

okt'ber 13. napjera kifizAft vebsz6sa eljerAsai hateridainek 6s haqmapjainak mega apihserd sz6l6
19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34. S 0) bekezdese alapien a HVB a beielenteft ieldltek - annak a
jel'ttnek a kiv6tel6vel, ametynek nyitvAntaftAsba veb6t joger\sen elutasitottek - sorrendi'nek
sorsobset 2019. szeptember 09. napj6n 16.00 6ra u6n vegzi el.

A HVB haterozatet az Ovjt 5. S e) bekezdes a) .pontia, a 9. S (1) bekezdase 6s a Ve 160 S-a,
tovebb, a 19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34. S () bekezdese alapiAn hozta meg.

Jogorvoslatr'l a tejekozb6s a Ve. 239. S-6n alapul.


