HELY| vAaSZTASt BTZOTTSAG HVB)

Balassagyarmat
HVB h ate roz ata
az egyani velasztakert leti jeliiltek szavaz6lapon elfoglalt sorrendj6nek
sorsoles'16l
62/2019.(1X.09.)

A

balassagyarmati Helyi V^lasz6si Bizoftseg

a

2019. o$6ber hO 13. napjera kifizott helyi

dnkormenyzati k6pvisel6k es polg^rmesterek velaszasen Balassagyarmat telepiircsen
egyeni vehszt6keraleti jel'ltek sorsobsa Ergyeban meghozta a kavetkez' haterozatot:

a

05. szem(t

A

balassagyarmati Helyi Valasztdsi BizoftsAg Balassagyarmat teleptil'sen a 05. szemli
vebszt6kerhletben bejelentett 6s nyilvAntaftesba veft egyeni vebszt6kertileti jel'ltek sorrendjet
kisorsolta ds a sorso/6s erednenyet az aabbiak szeint e apitja meg:

1.
2.
3.
4.

soTsz1m J6NAS KORNEL MAGYAR MUNKASPART
sorszem KEVTCZKY RICHARD Szavetseg a Balassagyarmatiakert Egyesiilet

sorszem

DR. SZAB6 GEZA FTDESZ-KDNP

sorszem GUBO LASZLONE Mi Haz^nk Mozgatom

A vdlasztdsi eljSrdsr'l sz6l6 2013. 6viXXXV|. taNeny (ovebbiakban: Ve.) 239. $-a 6ftelm6ben a Helyi
Vehsz6si Bizoftsegnak a 160. $-a alapjen meghozott, Balassagyarmat vAros 05. szem1 egyeni
velaszt'keraleti jeldltek sorso6serd sz6l6 haarozata ellen nincs helye 6ne O jogorvoslatnak.
A sorso/ds toNenyessege elleni jogowoslat a szavaz6lap adaftaftalnAnak j6vAhagyAsa elleni bir6segi
fe I A lviz sg

e

bti

k6 re I e m be fogla

Ih

at6.

lndokoles:
A helyi 5nkormenyzati kepvisel6k 6s poQermesterek vebszftserd sz6l6 2010. 6vi L. t5rveny
(tovdbbiakban: Oujt.) 5. $ (2) bekezdes a.) pontja alapjen Balassagyarmat veros kepviselG
testubteben 8 f6 egyeni velaszt6keraletben, mig 3

fO

kompenzeci6s listen kap mandetumot.

A Helyi VAlasztAsi lroda Vezet5je a Ve. 307/E. S-a alapj'n mege apitofta az egyeni vAlaszt6keraleti
kepvisel6jel6ltseghez szUkseges aj'nhsok szemeL A 05. szem0 velaszt6keraletben 17 db ajAnas
szt ks6ges az egyen i vebszt6kerUleti jel1ltsaghez.

A

HVB-n€l a valaszt6kertiletben 4 vebszt'pober kezdemenyezte
kepvisel'jelaftkent rcften' nyilvenhftesba vete6t, akik kozul kett^t
nyilventaftesba vett, keft6 3jel6lt eseteben a dontes meg nem joger6s.

egy'ni

a

vehsztokeruleti

bizottsag jogerosen

A HVB a Ve.160. $ (2) bekezdese 6s a helyi 5nkormenyzati kepvisel6k 4s poqermesterek

2019.

okt6ber 13. napjera kittzdft vebszqsa eueresai ha6rid6inek es hat'rnapjainak mege apiffisAr6l sz6l6
annak a
19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34. S 0) bekezdase alapjen a HVB a bejelenteft jeldltek
jel5ltnek a kiv'tel'vel, amelynek nyilvdntaft'sba vetel€t joger'sen elutasitoftSk sorrendjenek
sorsobsAt 2019. szeptember 09. napjdn 16.00 6ra ut6n v6gzi el.

-

-

A HVB hahrozaqt az Ovjt 5. S e) bekezdes a) .pontja, a 9. 5 () bekezdese 6s a Ve. 760.
bvebbe a 19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34. S 0) bekezdese alapj1n hozta meg.
Jogorvoslatr'l a Ejekoztutes a Ve. 239. S-en ahpul.
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