
HELYT VALASZTAST BTZOTTSAG UVB)
Balassagyarmat

75/2014.(1X.08.) HvB h ate rozata
az egy6n i velaszt6keriiteti ieliiltek szavaz6lapon elfoglalt sorrendianek

sorsolesd16l

A balassagyarmati Hetyi v6laszt6si Bizotts^g a 2014. okt'ber h6 12. napiera kiffiz1tt helyi

1nkormAnylati k6pviset6k 6s po4ermesterek vZlaszt1sdn Balassagyarmat teleptil1sen a 04. szdmt
egy6ni v6iaszt6ke;rAleti jel1ltek sorsot1sa ftrgyeban meghozta a k1vetkez1 hatarozatot:

A balassagyarmati Helyi v'lasztesi Bizottseg Balassagyarmat telepal^sen a 04. szem(t

vetaszt1keritetben bejeteitett 6s nyitvilntarl1sba veft egyeni vebszt6kerlileti iel1ltek sorrendiet

kisorso/ta ds a sorso/6s eredmenyet az al4bbiak szerint Allapitia meg:

1. sorszem KOLLO lsrvAN MUNKASPART
2. soTszEm HORVATH GABORNE BATTL BEATA
3. sorszAm BORENSZKI ERVIN MSZP
4. s,OrcZEM P'ILAY LASZLO FIDESZ-KDNP
5. SOTSZEM SZENOGRADINE CSOMAI IBOLYA EVA DK

A Hetyi Vetaszftsi Bizoftsegnak a vehszasi eueresr't sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t1rveny (ovebbiakban:

Ve.) i60. S-a atapjAn meghozott, Balassagyarmat vdros 04. szem(t egyeni vebszt1kerlleti ieldltek
sorsoleserd sz6l6 hat'rozata ellen nincs helye 6ne O iogoNoslatnak

A sorso/es taNenyessege elteni jogoNostat a szavaz6lap adattaftahenak j6vehagyesa elleni bir1segi
fel lvizsgdlati k6relembe foglalhat'.

lndokol6s:

A helyi 
'nkorin^nyzati 

kepviset\k 6s polg^rmesterek v,lasz6serd sz6l6 2010. evi L. rcNeny
(ovebbiakban: ovjt ) 5 $ (2) bekezd's a.) pontia alapien Balassagyarmat veros kepvisel6-

testiibrcben 8 f6 egy6ni vdlaszt'keraletben, mig 3 f6 konpenzeci's listen kap mandetumot.
A Hetyi V1tasztesi hoda Vezet6j6nek 8/2014.(Vttl.18.) HVI hatdroza6nak 1/4.. pontieban, a Ve.

307/E. S-a alapjen negettapitotta az egyeni v1laszt1ker1leti kepviselajeldltsdghez sztiks6ges
ajdnldsok sz^mdi. A 04. szemI vAlaszt6keriitetben 18 ajenas sz.ikseges az egyeni vehszt6keriileti
jel'ltseghez.

A HVB-net a vetaszt6kertitetben 5 vataszt'poqer kezdemenyezte egyeni vehszt'keraleti
kepviset'jelAftkent bttenO nyiMenhftesba vetel6t, akiket a bizottseg joger1sen nyilvenhftesba vett.

A HVB a ye.760. S e) bekezdese es a helyi 1nkormenyzati kepvisel6k es po@ermesterek 2014

okt'ber 12. napjera kit1zAtt vabszftsa euerasai haftrid1inek es habmapjainak megA api6sard sz6l6
v2014.(V11.24.) lM rendelet 30. S () bekezddse alapien a HVB a beielentett iel1ltet, annak a
kivebtevet, amblynek nyituentaftasba vetel1t joger1sen elutasitottek, sonendi'nek sorsobset 2014.

szeptember 08. napj4n 16.00 6ra utatn v6gzi el.

A HVB haarozatat az Ovjt 5. S G) bekezdes a) .pontja, a 9. S (1) bekezdese 6s a Ve 160. S-a,
bvebbe a 22014.(v11.24.) lM rendelet 30. S () bekezd6se alapien hozta meg.
JogoNoslatr6l a t6j6koztat6s a Ve. 239. $-6n alapul.

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 8.


