
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat

74/2014.(1X.08.) HVB h ate roz ata
az egyqni vetaszt6keri! Ieti iel,ltek szavazalapon elfoglalt sorrendianek

sorsolAse16l

A batassagyarmati Hetyi vebsztesi BizotEeg a 2014. okt6ber h6 12. napiera kitfrz1tt helyi

AnkormAnytati kepvisel'k 6s polgermesterek vetaszhsAn Balassagyarmat telep1l1sen a 03. szdm
egyeni vehszt6kerlileti jelaltek sorsobsa tergyeban meghozta a kAvetkez6 hatarozatot:

A balassagyarmati Helyi v'lasztesi BizotEeg Balassagyarmat telepul6sen a 03. sz6m0
vehszt'keniletben bejetentett es nyiMenbftesba veft egyeni velaszt1keriileti iel1ltek sorrendiet
kisorsolta es a sorsobs eredmenyet az aabbiak szerint ellapitia meg:

7. s,OTSZ'/m ZOLNYANSZKI ZSOLT FIDESZ.KDNP
2. sorsz6m MAYER LASZLONE MUNKASPART
3. sorszEm SZEDLAKSANDOR DK
4, SOTSZ^M PULAY RICHARD SZABOLCS JOBBIK
5. sorszdm DR. HORVATH LASZTO wtSzp

A Helyi Vetasztesi Bizotbagnak a vetaszasi eueresr6l sz6l0 2013. evi XXXVI. tdNeny (ovAbbiakban:
Ve.) 160. $-a atapjdn meghozoft, Balassagyarmat veros 03. szem(r egyeni velaszt6kerUleti iel6ltek
sorsohser'l sz6l6 haterozata ellen nincs helye 6nell6 iogoNoslatnak.

A sorso/ds tAN'nyess6ge elleni jogorvoslat a szavaz1lap adaftartalmAnak j6vehagy$a elleni bir'sagi
fe I ii I v i z sg d I at i kd rel e m be fog I a I h at6.

lndokoles:

A helyi ankormAnyzati k6pvisel6k 6s polgArmesterek valaszftserd sz6l6 2010. evi L. bNeny
(tovAbbiakban: 6vlt.) 5. S e) bekezdes a.) pontia alapiatn Balassagyarmat varos kdpvisel6-
testiileteben 8 fO egyeni velaszt1keruletben, mig 3 fO kompenzeci1s lisffin kap mandetumot.
A Helyi Velaszasi lroda Vezet'jenek 8/2014.(Vlll.18.) HVI harurozat^nak 1/3.. ponti1ban, a Ve.

307/E. S-a alapjen mege apitotta az egyeni vebszt6keraleti kapvisel6jel'ftseghez sztiksdges
ajAnbsok sz,mAt. A 03. szdm1 vebszt6keruletben 18 ajenbs szllkseges az egy'ni vebszt6keraleti
jel6ltseghez.

A HVB-n6l a v'laszt6keriiletben 5 vAhszt6polgAr kezdemenyezte egyeni vehszt6keraleti
k6pvisel6jel6ltk6nt t6ftenO nyilv'ntaftasba v6tel6t, akiket a bizotseg joger6sen nyilv1nhftesba vett.

A HVB a Ve.160. S e) bekezdese es a helyi ankormenyzati kepvisel5k 6s polgermesterek 2014.
okt1ber 12. napjera kitfrzott vehszftsa eueresai hatArid1inek es haffirnapjainak megellapiftserdl sz6l6
A2U4.(V11.24) lM rendelet 30. S 0 bekezd1se alapjen a HVB a bejelenteft iel5ltet, annak a
kiveEbvel, amelynek nyifuenhftesba vetel6t joger1sen elutasitoftek, sorrendj'nek sorsoaset 2014.
szeptember 08. napjen 16.00 6ra uftn vegzi el.

A HVB hatdrozatdt az Oujt 5. S e) bekezdes a) .pontja, a 9. S 0) bekezdese 6s a Ve. 160. S-a,
tovebbe a 2/2014.(V|1.24.) lM rendelet 30. S 0) bekezdese alapjen hozta meg.
Jogowoslatr6l a ftjekozbfts a Ve. 239. S-en abpul.

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 8.


