HELYT VALASZTAST

BtzOrrsAG fiVB)

Balassagyarmat
76/2014.(1X.08.) HVB h a tA roz a ta
az egyeni vehszt6kerulefi jeliiltek szavaz6lapon elfoglalt sorrendianek
sorsoldsd16l

A

balassagyarmati Helyi VebsztAsi Bizoftseg

a

2014. okt6ber h6 12. napjera kiruz,ft helyi
a 05. szdmi

1nkormenyzati kepvisel5k 6s poqermesterek vehsz6sen Balassagyarmat telepiil'sen
egyeni vebsztdkeriileti jel5ltek sorsolesa argyeban meghozta a kdvetkez1 haterozatot:

A

balassagyarmati Helyi Vehszasi Bizoftseg Balassagyarmat telepal6sen a 05. sz1m0
vebszt6keraletben bejelenteft 6s nyilvenfuftesba vett egyeni vEllaszt6keraleti jeldltek sorrendjet
kisorsolta 6s a sorsohs eredmenyet az alebbiak szerint e apitja meg:

1.
2.
3.
4.
5.
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sorsz^m
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DANISOVSZKY TIBORNE MUNKASPART
FULE SANDORNE Mszp
PANTYA ENDRE LASZLO JOBBIK
FAZEKAS JANOS FIDESZ.KDNP
sRAi/cs/K Jozs EF LASZLO DK

A Helyi V'lasztdsi Bizottsdgnak a vebszftsi eljeresr'l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t1rveny (ovebbiakban:
Ve.) 160. S-a alapjen meghozott, Balassagyarmat veros 05. szemt egyeni vehszt6keraleti jel1ltek
sorsohserd sz6l6 hahrozata ellen nincs helye 6ne O jogoNoslatnak.
A sorso/ds torvenyessege elleni jogoNoslat a szavaz5lap adaftartahenak jdvehagyAsa elleni bir6segi
fel A lvizsgebti ke rebm be foglalh at6.

Indokoles:
A helyi Onkormenyzati

kepvisel1k 6s polgArmesterek velaszaserd sz6l6 2010. evi L. tONeny
bekezdes a.) pontja alapjen Balassagyarmat veros kepvisel'testAleteben 8 fO egyeni velaszt1kerliletben, mig 3 f6 kompenzeci's lisid.n kap mandAtumot.
A Helyi Velasz6si lroda Vezercjenek 8/2014.(Vlll.18.) HVI hatdrozatenak 1/5.. pontjeban, a Ve.
307/E. S-a alapjen mege apitofta az egy'ni v1laszt6kertileti kepvisel'jel'ltseghez szriksdges
aienasok szameL A 05. szdmA vehszt'keriiletben 18 ajenbs szriks6ges az egyeni v'laszt6kertileti

(ovebbiakban: Ovjt )

5 S e)

jelOftseghez.

A

HVB-n6l

a

vahszt'kertiletben

5

vebszt'pobar kezdemenyezte egyeni vehszt'keruleti

k6pvisel1iel5ltkent tdrrcn1 nyilvantaftesba vetel't, akiket a bizottseg joger6sen nyituenhftesba vett.

A HVB a Ve.760. $ (2) bekezdese 6s a helyi Ankormenyzati k6pviset6k es pobermesterek 2014.
okt5ber 12. napi1ra kitfizdtt vebszasa eueresai haftrid'inek 6s haarnapjainak mege apiaser't sz6l6
2/2014.(V11.24.) lM rendelet 30 S (1) bekezdese atapjen a HVB a bejetentett jel'ltet, annak a
kiveErcvel, amelynek nyilvenbftesba vebbt joger1sen elutasltotak, sorrendj1nek sorsohsAt 2014.
szeptember 08. napjAn 16.00 6ra utAn v6gzi el.

A HVB ha6rozaht az Oujt 5. S e) bekezdes a) .pontja, a 9. S () bekezdese es a Ve.760.
bvabbe a 2/2014.(V|1.24.) lM rendelet 30. 5 0) bekezdese atapjen hozta meg.
JogoNoslatr'l a Ejekozta6s a Ve. 239. S-6n ataput.
Bal assagyarmat, 201
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