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HELYT vALAszrAg etzorrsAo
Balassiagyarmat

70/2019.(1X.10.) HVB h atdrozata
a kompenzflcios listdk sorrendj6nek

sorsoldsd16l

A balassagyarmati sz1khely0 Helyi Vdlasztdsi Biizottsdg a 2019.
1nkormenyzati k6pvisel6k 6s polg1rmesterek vdlasztdsdn
kompenzdci1s /isfdk sorso/dsa tdrgydban meghozta a k1vetkez1

A balassagyarmati sz6khelyfr Helyi Vdlasztdsi Biizottsdg a
nyilvdntartdsba veft kompenzdcios listdk sonenclj1t klsorso/fa 6s a
szerint Allapitja meg:

sorsz1m Mi Hazdnk Mozgalom kompenzdci6s lista
sorszdm FIDESZ-KDNP kompenzdci6s lista
sorszdm Magyar Munkdspdrt kompenzdci6s lista
sorszdm Sz6vefs6g a Balassagyarmatiak6rt Egyesiilet

A vdlasztdsieljdrdsr6l sz6l6 2013. 6viXXXVL t6nv6ny (tovdbbiakban:
Vdlasztitsi Bizottsdgnak a 160. $-a alapi1n meghozott
hatdrozata ellen nincs helye 6ndll6 jogorvoslatnalt<.

A sorso/6s tdrv6nyessAge ellenijogoroslat a szavaz6lap
fel ii lviz sgdlati kArelembe foglalh at6.

lndokolds:

A helyi 1nkormdnyzati k6pvisel6k 6s polg1rmest'erek vdlasztdsdr6l
bekezdds a.) pontja alapi1n Balassagyarmat telepdl6sen a
sz6ma 3 f6.

A 10. S () bekezdlse 6rtelm6ben a 10.000-n6lt6bb lakosI telepiil1sen
szeruezet 1llfthat, amely a teleptil6s egyhni virlaszt6kertileteinek
Balassagyarmaton legal1bb 5 jel1ltet. A 11. S fl) bekezdOse alapi1n
az egy1ni vdlaszt6ke rilletek t1bb mint fel1ben k1ztds egydni ieldltet
6llithatnak.

A HVB a Ve. 132. $a 6s a 307/1. S 0-g belkezddse alapi1n 4
esetiben a d1nt1s m6g nem emelkedett iogertret.

Az Ovjt. 15. $6nak szabdlyai alapi1n a kompenziici6s listdk sonendi6t
a fentiek szeint 1llapitotta meg.
A HVB a Ve. 307/N. $ (2) bekezddse alapi1n az egy6ni vdlaszt6keriileti
joger6s jegghkOnyvek alapi1n 1llapitia meg a ka,mpenzdci6s /isf6s

A Ve.l60. $ (2) bekezd6se 6s a helyi 6nkorm6n)nati kdpviseldk 6s
napjdra kit0z1tt vdlasztdsa eli1rdsai hatdritl6inek 6s
19/2019.(V11.29.) lM rendelet 34. S @ bekezd6set alapi1n a HVB a bei'
a kiv6tel6vel, amelynek nyilvdntaft1sba v6tel6t ioger1sen el utasftottdk
szeptember 10. napjdn 16.00 6ra utdn v1gezte etr.

A HVB hatdrozatdt az Oujt 5. 5 @ bekezd1s a.) p,ontja, a 10. $ (1)

6s a 307/N. $ (2) bekezd6se alapjdn hozta meg.
Jogo:oslatr6l a t6j1koztatds a Ve. 239. $-6n alapul.

h6 13. napjdra kiffiz1tt helyi
telepul6sen 6llftott

telepiil6sen bejelenteft 6s
eredm1ny6t az al1bbiak

$-a 6ftelm6ben a Helyi
sorsolAsd16l sz6l6

j6vdh agy1sa elleni bir6sdg i

2010. 6vi L. t6ru6ny 5 S e)
listdn megvdlaszthat6k

6ci6s listdt az a jel6l6
mint felAben jel1ltet 1llitott,

a jel6l6 szervezetek, amelyek
k1zds kompenz 6ci6s listdt

vett nyilvdntartdsba, melyek

HVB a Ve. 160. $ 6ftelm6ben

e red m6 n y6 rdl ki6l I itoft
eredm6ny6t.

2019. okt6ber 13.

megdllapit6sdr6l sz6l6
listlk - annak a listdnak

sorre ndjd n e k sorsol Ssdt 20 1 9.

132.,160., a 307/l


