
HELYT VALASZTAST BTZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat

64/2019.(1X.09.) HVB h a t e r o z a t a
az egy6ni vAlaszt6kerii leti jelaltek szavaz6lapon elfoglalt sorrendjenek

sorsoEse16l

A balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizoftseg a 2019. okt'ber hO 13. napjera kftAz6ft helyi
dnkormenyzati kepvisel6k es poqermesterek vAlaszhsan Balassagyarmat teleplibsen a 07. szem(r
egyeni vAlaszt6kerlleti jel'ltek sorsolalsa t'rgy,ban meghozta a kAvetkez' hatarozatot:

A balassagyarmati Helyi V6lasztdsi BizoftsAg Balassagyarmat telepdl'sen a 07. szemu
vabszt'kerUletben bejelentett 6s nyilvAntarasba vett egyeni velasztakerlileti jelAlbk sorrendjet
kisorsolta ds a sorso/5s erednenyet az al'bbiak szerint e apitja meg:

1. soTszEm HEREDI PAL ZSOLTNE MAGYAR MUNKASPART
2. sorszem ESAK ERIKA MARTA Szdvetseg a Batassagyamatiakert Egyesiilet
3. sorszem REZNICSEK FERENCNE FIDESZ-KDNP

A v1lasz6si e\eresr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. toMeny (tovebbiakban: Ve.) 239. 5-a erbheben a Helyi
VAlaszftsi Bizoftsdgnak a 760. S-a alapjen meghozoft, Balassagyarmat veros 07. szAn egyeni
vehszt'keraleti jel'ltek sorsobserd sz6l6 haftrozata ellen nincs helye 6ne O jogorvoslatnak.
A sorso/as fiNenyessege elleni jogoNoslat a szavaz1lap adaftaftahenak j'vAhagy^sa e eni blr'sAgi
felAlvizsgeb kerelembe foglalhat6.

lndokoles:
A helyi ,nkormenyzati kepvisel'k 6s poqermesterek vebsz6ser1l sz6l6 2010. evi L. t'rveny
(ovebbiakban: Ovlt) 5. $ (2) bekezd's a.) pontja alapjen Balassagyarmat varos kepvisel,-
testalercben 8 f6 egydni v4laszt'kertiletben, mlg 3 fd kompenzeci's lisftn kap mandetumot.
A Helyi V^laszhsi hoda Vezet6je a Ve. 307E. $-a alapj^n megA apitofta az egyani velaszt6keruleti
kepvisel6jel5ftseghez szlikseges ajenhsok szemeL A 07. szem(t vebszt'kert|letben 15 db ajAnbs
szA kseges az egye n i vAlaszt6kerhleti jelalseghez.

A HVB-n6l a vehszt1ker1letben 3 v1laszt6poQer kezdemenyezte egyeni vehszt6kerUleti
kepvisel6jebltkent t5tten' nyilvAntatftsba vebbL akik k5zal keftat a bizoftseg jogerasen
nyilventaft'sba vett, egy jel5lt eseteben a dAnrcs meg nem jogerds.

A HVB a Ve.160. $ (2) bekezd'se 6s a helyi 
'nkormenyzati 

kepvisel6k 6s poqermesterek 2019.
okt'ber 13. napjdra kitAz5tt v^lasztesa euerAsai hateriddinek es haqmapjainak mege api6sAr6l sz'l6
19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34. S 0) bekezd6se alapjen a HVB a bejelenteft jel'ltek - annak a
jelaltnek a kivetercveL amelynek nyilventaft^sba veteet jogerasen elutasibftAk - sorrendjenek
sorsobset 2019. szeptember 09. napjen 16.00 6ra uten vegzi el.

A HVB hatdrozatdt az Ovjt 5. S e) bekezdes Q .pontja, a 9. S ft) bekezdese es a Ve. 160. g-a,
bvebbe a 19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34. S () bekezdese alapjen hozta meg.
Jogorvoslatr'l a Hjekozh6s a Ve. 239. S-6n alapul.


