HELyt vALAszrAst BtzoTTsAG fivB)
Balassagyarmat
65/2019.(X.09.) HVB h ate ro z ata
az egyeni valaszt6kerAbti jeliiltek szavaz6lapon elfoglalt sorrendjanek
sorsoEse16l

A

balassagyarmati Helyi Vebszrcsi BizoftsAg

a

2019. okt'ber hO 13. napjAra kitlzAtt helyi
a 08. szemri

dnkormenyzati kepvisel6k es pobermesterek vAlaszt^s^n Balassagyarmat telepdl'sen
egyeni vehszt6kerlleti jeldltek sorsol'sa Hrgyeban meghozta a k'vetkezd haterozatot:

A

balassagyarmati Helyi Vebszffisi Bizoftseg Balassagyarmat telepiil^sen a 08. szam(J
vebszt6kerUletben bejelentett es nyilvAntattAsba veft egyeni velaszt6keriileti jelaltek sorrendjet
kisorsolta 6s a sorso/6s eredmenyet az alabbiak szeri e apitja meg:

1.
2.
3.
4.

sorszem

KEREKES GABORNE Mi Hazenk Mozgatom
SOTSZAM FRANK6 VIKTORIA FIDESZ.KDNP
sorszem GYORI JANOS Sz.aivebeg a Batassegyalmatiak6rt Egyesiitet
sorszem GAAL M1KLaSNE MAGYAR MUNKASqART

A velaszasi eljeresr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t1rv'ny (tovdbbiakban: Ve.) 239. 5-a 1ftelmeben a Helyi
Vehsz6si Bizottsegnak a 760. $-a alapjen meghozott, Ealassagyarmat veros 08. szem(r egyeni
velasztdker,leti jeldltek sorsol6sAr6l sz'l6 ha6rozata ellen nincs helye 6ne O jogorvoslatnak.
A sorso/6s t1rvenyessege elleni jogo\oslat a szavaz6lap adaftaftahenak j'vAhagyesa elleni blr1segi
fe I U I v iz sg e bt i kere I e m be fogl al h at6.

lndokoles:
A helyi dnkormenyza kepvisel6k 6s polgermesterek vAlaszaserd sz6l6 2010. evi L. t1rveny
(tovdbbiakban: 6vjt.) 5. $ (2) bekezd6s a.) pontja atapjan Batassagyarmat veros kepviset,-

testuleteben 8 f6 eryeni velaszt1kertiletben, mig 3 fd kompenzeci6s lis|.ln kap mandetumot.
A Helyi VAlaszffisi lroda Vezet5je a Ve. 3078. S-a alapjen mege apitotta az egyeni vdlaszt6keriileti
kepvisel'jel5ltseghez sztikseges ajenasok szemeL A 08. szem1 vehszt'keriiletben 16 db ajenas
sza kseges az egyen i vebszt6kertlleti jelaltseghez.

A

HVB-nEl a vAlaszt6keriiletben 4 velaszt6polg1r kezdemenyezte egydni velaszt'kenileti
kepvisel6jel1ltkent tAften' nyilvenhftesba vetel6t, akik kAzAl kett't a bizoftseg joger1sen
nyilvenbftesba vett, keft6 jel1lt esercben a ddntes meg nem joger1s.

A HVB a Ve.160. S e) bekezdese es a helyi 5nkormenyzati kepviselak es polgArmesterek 2019.
oktdber 13. napjera kitfrzdtt vehszftsa eljAresai habid'inek es haqrnapjainak meg6 api6ser6l sz6l6
19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34. S 0) bekezdese alapjen a HVB a bejelenteft jelAltek - annak a
jeloltnek a kiveblevel, amelynek nyilvenhtasba veb6t joger1sen elutasitottek - sorrendjenek
sorsol's't 2019. szeptember 09. napjen 16.00 6ra u6n vegzi

el.

A HVB hateroza6t az Ovjt 5. S e) bekezdes a) .pontja, a L S (1) bekezd1se 6s a Ve. 760.
tov^bb, a 19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34. S 0) bekezdese alapjen hozta meg.
Jogo.oslatr6l a Hjekozh6s a Ve. 239. S-6n alapul.

g-a,

