HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)

Balassagyarmat
HVB h ate roza ta
az egyani vdlasztakeriileti jelaftek szavaz6lapon elloglalt sorrendjanek
sorsolesa16l
632019.(1X.09.)

A

balassagyarmati Helyi Vehszasi Bizoftseg

a

2019. okt1ber h6 13. napj6ra kitfrzAft hetyi
a 06. szemt

5nkormenyzati kepviselak 6s polgdrmesterek v'laszqsAn Balassagyarmat telepaircsen
egyeni vAlaszt'keruleti jelAltek sorsohsa Mrgyeban meghozta a k'vetkez' haterozatot:

A

balassagyarmati Helyi VAlaszftsi Bizoftseg Balassagyarmat telepijbsen a 06. szemI
velaszt'keraletben beielentett es nyilvenhftesba veft egyeni velaszt'keruleti jelaltek sorrendj't
kisorsolta es a sorso/es eredm6ny6t az al'bbiak szerint e apttja meg:

1.
2.

3.

sorszem BENKO TAMAS Sz6vets6g a Batassagyarmatiak'ft Egyesijtet
sorszem BOJTOS ZSOLT Mi Haz'nk Mozoalom
sorszem MANZBERG cuszrAv FtDEsz-koup

A velaszasi euer^sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tArveny (bvebbiakban: Ve.) 239. S-a efteh'ben a Hetyi
Vabsz6si Bizoftsegnak a 160. ga alapjAn meghozott, Balassagyarmat v1ros 06. szem(t egyeni
vebszt'kertleti jelAltek sorsol4s'r,l sz6l6 habrozata ellen nincs helye One 6 jogorvostatnak.
A sorsobs tdNenyessege elleni jogoNoslat a szavaz'lap adattaftalmAnak j'vehagyasa etleni bir6s,gi
feltilvizsgeh kerebmbe foglalhat6.

lndokoles:
A helyi OnkormelWati kepviselak 66 poqermesterek vAlaszftsAr1t sz6t6 2010. evi L. taN'ny
(ovebbiakban: Ovtt.) 5. S e) bekezdes a.) pontja atapjan Batassagyarmat veros kepviset6testUlet'ben 8 fO egyeni vebszt'kerUletben, mig 3

fO kompenzdci6s listAn kap mandetumot.

A Helyi Velasztesi koda vezet5je a Ve. 307/E. S.a alapjen neg' apltotta az egyeni vebsztokerliteti
k'pvisel'ieldltseghez sztikseges ajenhsok szdmitt. A 06. szem(t velaszt'keriiletben 15 db aj'nbs
szUkseges az egyeni vAlaszt'keriileti jel5ftseghez.

A

HvB-n6l a vebszt6kertJletben 3 v,lasztopoqer kezdemenyezte egy6ni vehsztokeriileti
kepvisel6jelAftke btTan' nyilventartAsba vebrct, akik k6zAt keft,t a bizoftseg joger1sen
nyilvAnhftesba vett, egy jelAlt eseteben a dAntes meg nem joger6s.

A HVB a Ve.160. $ (2) bekezdese 6s a helyi

k6pviset6k 6s pobermesterek 2019.
okt6ber 13. napiera kftAz1ft vehsz6sa euer1sai ha6rid1inek
'nkormenyzati
6s ha6rnapjainak megettapircserd sz6l6
19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34. S
bekezdese atapjen a HVB a bejetentett jetAltek
annak a

jeldltnek

a kivebl'vel,

0

amelynek nyilventarffisba vebrct joger1sen elutasibftek
sorsoasAt 2019. szeptember 09. napjen 16.00 6ra uten vegzi el.

-

-

sorrendj'nek

A HVB haterozaqt az Ovjt 5. S e) bekezdes d .pontja, a 9. S () bekezd'se es a Ve. 760. S-a,
bvebbA a 19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34. S () bekezd'se alapjen hozta meg.
JogoNoslatrdl a Hjekozbas a Ve. 239. S-en ahpul.

