
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG ftVB)
Balassagyarmat

612019.(1X.09.) HVB h ata ro z ata
az egyani velaszt6kera bti jelaltek szavaz6lapon elfoglalt sorrendjanek

sorsoEse16l

A balassagyarmati Helyi Vebszftsi Bizoftsdg a 2019. okt6ber hO 13. napjera kitfizdtt helyi
5nkormenyzati kepvisel1k 6s polgArmesterek vehsztesan Balassagyarmat telep,lesen a 04. szAmo
egyeni velaszt'keruleti jeldltek sorsobsa Hrgy'ban meghozta a kavetkez' haterozatot:

A balassagyarmati Helyi Velaszasi Bizoftseg Balassagyarmat telepabsen a 04. szAm1
velaszt6ker1letben beielenteft es nyilvenhrqsba veft egyeni vebszt1keraleti jel5ltek sorrendjet
kisorsolta es a sorso/as eredmenyet az abbbiak szerint 6 apltja meg:

1. soTszEm GHEBALI KENA MAGYAR MUNKASPART
2. sorszam HORVATH BRIG|TTA Mi Hazenk Mozgalom
3. sorszem SZEDLAK SANDOR Szd,vets6g a Balassagyarmatiakert Egyesiilet
4. soTszEm BARANYNE DR. BALAZS MARIA FIDESZ.KDNP

A vehszftsi elj1rasr'l sz6l6 2013. 6viXxXVl. tdNeny (ovebbiakban: Ve.) 239. S-a atelneben a Helyi
Vebszasi Bizoftsegnak a 160. S-a alapjen meghozott, Balassagyarmat varos 04. szem1 egyeni
velaszt'keruleti jel1ltek sorsoaserd sz6l6 haqrozata ellen nincs helye 0ne O jogorvoslatnak.
A sorso/6s torvenyessege elleni jogoNoslat a szavaz6lap adattartahenak j'vehagyesa elleni blrdsegi
fel a lv i z sg e I ati ke rel e m be fog I a I h at6.

lndokoles:

A helyi 5nkormenyzati kepvisel1k 6s poqermesterek vehszEserd sz6l6 2010. 6vi L. tdrv6ny
(bvebbiakban: Oujt ) 5 S e) bekezdes a.) pontja alapjen Balassagyarmat veros k4pviselj-
testtileteben 8 fd egy'ni vebszt1kerilletben, mig 3 f6 kompenzeci's listAn kap mandetumot.
A Hetyi VAlasztAsi troda Vezet\je a Ve. 3078. $a alapi\n mege apitotta az egyeni vebszt6keraleti
kepvisel'jel'ltseghez sziikseges ajenasok szemet. A 04. szdm(t vehszt6keriiletben 17 db aienbs
sz ii kseges az egyen i vebszt6keraleti jel1ftseghez.

A HVB-nel a velaszt'kerliletben 4 velaszt6pober kezdemenyezte egyeni vehszt6keruleti
kepvisel'jel'ftkent t0ft6n, nyilventaftesba v1tel6t, akik kozUl keftat a bizoftseg iogerAsen
nyilventaftesba vett, kett, jelolt eseteben a donEs meg nem ioger6s.

A HVB a Ve.160. $ (2) bekezd^se 6s a helyi ankormAnyzati kepvisel6k es polg'rmesterek 2019.

okt6ber 13. napjera kftAzott v1lasztAsa eueresai ha6ridhinek 6s ha6)rnapjainak megA apiaserd sz6l6
19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34 S 0 bekezd'se alapjAn a HVB a beielenteft ielaltek - annak a
jetaltnek a kivebbvel, amelynek nyifuenhrtAsba veteet ioger6sen elutasitoftek - sorrendi6nek
sorsobset 2019. szeptember 09. napjen 16.00 6ra u6n vegzi el.

A HVB haarozatet az Oujt 5. S e) bekezdes a) .pontia, a 9. 5 0) bekezdese 6s a Ve. 160. S-a,
bvebbe a 19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34. S (1) bekezdese alapi'n hozta meg.
Jogorvoslatr'l a Ej6koztafts a Ve. 239. S-en alapul.


