
HELYT VALASZTAST BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

71/2014.(1X.08.) HVB h ate roz ata
a pobarmesterieldltek szavaz6lapon elfoglalt sorrendianek

sorsolesA16l

A batassagyarmati Hetyi velasztitsi Bizoftseg a 2014. okt6ber h6 12. napiera kitaz5ft helyi

1nkorm1nyrati k6pviset6k es poqermesterek vebsz6s1n Balassagyarmat telepUrcsen a
poqermesterjelolfek sorso/dsa tArgyeban meghozta a k5vetkez6 hatarozatot:

A balassagyarmati Helyi Vahszt^si Bizottseg a Balassagyarmat telepiircsen beielentett 6s

nyifuAnhfti;ba veft pobermesterjetoltek sorrendj't kisorsolta 6s a sorso/6s eredmenyet az ahbbiak
szerint a apitja meg:

1. sorszEm SZEDLAKSANDOR DK
2. SOTSZ'rn DOBROCSI LENARD JOBBIK
3, SOTSZ'i' MEDVACZ LAJOS FEREiVC F/DESZ-KDNP
4. sorszem BAKI zoLTAN \MRE Fiiggetlen
5. sorszem: LOMBOS tSTvAN PAL MSZP

A Hetyi Vatasztasi Bizotts6gnak a vebsztAsi euAresr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdNeny (tovebbiakban:

Ve.) 160. S-a alapjAn meghozoft pobermesterjel1ltek sorsoaserd sz6l6 hat'rozata ellen nincs helye

6ne 6 jogo.oslatnak.

A sorso/as tAMenyessege etteni jogoNostat a szavaz6lap adattaftahenak j'vehagyAsa e eni blr6segi
feIIiIvizsgeb kerelembe fogIalhat6.

lndokoles:

A helyi ankormenyzati kepvisel'k 6s poqermesterek velaszaserd sz6l6 2010. evi L. t)rveny
(tov6bbiakban: 6vjt.) a 9. S P) bekezdes b.) pontja alapjen Balassagyarmat teleparcs esercn bgahbb
300 v1laszt6polger ajdnldsa, a Helyi Vehsz6d lroda Vezet6j6nek 8nU4.(Vlll.18. HVI hat1rozatdnak
2. pontjeban mege apitoft 300 aj^nlais sztjks6ges a p obermesteriel5ltseghez.

A HVB Balassagyarmat telep(ircsen joger1sen negy pobermesteriel5ltet vett nyilvenhftesba. Az
atodik jel1lt nyilvenbft1sba v6te6r6t meg nem dontdtt a bizoftseg

A HVB a Ve.160. S e) bekezdese es a helyi 
'nkorm(tnyzati 

kepvisel6k 6s poqermesterek 2014.
okt'ber 12. napjera kiruz,ft vehszasa eljeresai ha6rid1inek 6s haternapjainak mege apiteserd sz6l6
2/2014.(V11.24.) lM rendelet 30. 5 () bekezdese alapjen a HVB a bejelentett ielaltet, annak a
kiv6tel6vel, amelynek nyifuentaftesba vetel6t jogerdsen elutasltottAk, sorrendjenek sorsobset 2014.
szeptember 08. napjan 16.00 6ra uten vegzi el.

A HVB hatdrozai6t az Ovjt 9. S P) bekezdes b.) pontja es a Ve. 160. S-a, bvebbe a A2U4.(V11.24.)
lM rendelet 30. S 0) bekezdese alapjAn hozta meg.
Jogorvoslatr6l a EjekoztaEs a Ve. 239. 9-en ahpul

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 8.


