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82/2014.(1X.09.) HVB h ate roz ata
a kompenzecias listak szavaz6lapon elfoglalt sorrendianek

sorsolesA16l

A balassagyarmati Helyi VehsztAsi Bizoftseg a 2014. okt'ber h6 12. napi1ra kit1z)ft helyi
ankormAnyzati kepvisebk es poqermesterek velaszftsen Balassagyarmat telepul€sen e ibtt
kompenzeci's listek sorsohsa Ergyeban meghozta a kovetkez5 hatarozatot:

A balassagyarmati Helyi Vebsztesi Bizoftseg a Balassagyarmat telep0l6sen bejelenbft es
nyilvenbftesba vett kompenzeci1s listAk sorrendj4t kisorsolta 6s a sorso/ds eredm'ny€t az al1bbiak
szerint elbpitja meg:

Kompenzeci6s Iis6k

1. sorszflm MAGYAR MUNKASPART
2. sorszEm MAGYAR SZOCIALISTA PART
3. SOTSZEM JOBBIK MAGYARORSZAGERT MOZGALOM
4. SOTSZEM HDESZ - MAGYAR POLGARI SZOVETSEG, KERESZTENYDEMOKRATA

NEPPART
5. sorszem DEMOKRATIKIJS KOAL1C\O

A haterozat ellen - annak meghozatal^t'l szemibtt h6rom (3) napon beliil - a kozponti
neujegyzekben szereprc velaszt1poqer, jel1lt, jel6l6 szeNezet, tovdbbd az ugyben erintett
termeszetes es jogi szem6ly, jogi szemelyiseg n'lkali szeNezet szemelyesen, lev1lben a Helyi
V1laszftsi Bizottsegnel e660 Balassagyarmat, Rekoczifejedelem 0t 12. szefl, blefaxon (06-3t300-
782) vagy elektronikus bveben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelyseft'sre hivatkozessal, illetve a
vehsztAsi bizoftseg merlegel'si jogkoreben hozott dant6se ellen, illetekmentesen fellebbezest
nyIjthat be a N6gred Megyei Teraleti Vebsztesi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjen, Rek6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbeze$ 0gy kell beny(tjtani, hogy az 2014. szeptember h6 12. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokoles:
A helyi )nkormenyzati k6pvisel6k es pobarmesterek velasztAs'r6l sz6l6 2010. evi L. t1rueny
(ovebbiakban: Ovl) 5 $ (2) bekezdes a.) pontja alapjen Balassagyarmat vdros k6pvisel6-
test1leteben 8 f6 egyeni velaszt'kerAletben, mig 3 f6 kompenzeci's listen kap mandetumot.

Kompenzeci6s listdt az Ovjt. 10. S 0 bekezd6se alapjen az a jel6l6 szervezet e ithat, anely a
telepal6s egyeni vehszt6keruleteinek tobb mint fel6ben - Balassagyarmaton 5 vebszt1keruletben -
jeldltet e itoft.
A Ve. 132. 6s 307/1. $ (2) bekezd6se alapjen a HVB 5lis6t vett nyilvenhrtesba, melyb5l 4lista
eseten a dantes meg nem emelkedett joger5re.

Az Ovjt. 15. S-enak szabelyai alapj1n a kompenzlci6s lisftk sorrendjet a HVB a Ve. 160. $-
6ftelm6ben a fentiek szerint elhpitotta meg.

A Ve. 160. S e) bekezdese es a helyi 
'nkormenyzati 

kepvisel6k es pobermesterek 2014. okt6ber 12.
napjara kitfrz1ft vebsztAsa eljerasi hatArid6inek 6s hatArnapjainak mege api6sair6l sz6l6
2nU4.(V11.24.) lM rendelet 30. S e) bekezdese alapjen a helyi vAlaszasi bizoftseg a bejelentett lislek
- annak a listenak a kivebbvel, amelynek nyilvenbftesba vdtelat jogerdsen elutasitoftek -
sorrendj6nek sorsohset 2014. szeptember 9. napjen 16,00 6ra uftn vegzi.

A bizoftseg Ejekoztatja a kerelmez1t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
Aogszabalys6ft6sre hivatkozes, illetve a vdlasztitsi bizottsdg m'rlegel4si jogkdrben hozott dant6se), a
fellebbezes beny0fi'jenak neveL bkcimqt (szekhelyet) 6s - ha a lakcimet1l EzekhelyercD eft6r -
postai eftesitesi cimeL a fellebbezes beny(ijt'jenak szemelyi azonosircjet, illetve ha a kulfoldon erc,
magyarorszegi bkclmmel nem rendelkez1 vabszt'pober nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar elbmpolgersAget igazol6 okira6nak tipuset 6s szemeL vagy jelAl1 szervezet vagy mes



szervezet eseteben a bhdsagi nyilvantaftesba vateli szem6t. A fettebbezes fuftatmazhatja
beny(libienak telefaxszemet vagy elektronikus levelclmet, ittet'teg kezbesftesi megbfzoftjenak nev6t
6s telefaxszem^t vagy elektronikus levelcim't.
4 9hoftseg Hi'koztatia tovabbe a k6retmez6t, hogy a fettebbez's a vehsztesi bizotts^g
haterozat^nak meghozataaig visszavonhat', ugyanakkor a vetaszasi bizoftseg az etjere$ hivatatb't
folytathatja.

A haarozat a helyi ankormenyzati kepviselhk 6s poqermesterek v^lasztdsdr6l sz6l6 2010. 6vi L.
fiNeny 14 - 16.$-6n, a vebszasi eljdresr6t sz6t' 2013. 6viXXXV. rcrv'ny (ovebbiakban: Ve) 10. S-
en, a 129-134 S-ain, a jogotvoslatr5l sz6b Ujekoztat^s a Ve. 10. S (3) bekezdes6n, 221. *en, 2n. es
221 *ain, a 307/P. S e) bekezdes c) pontjen,6s az iiletekekr'l sz6t6 1990. 6viXCtil. t6rv6ny 33.5 e)
bekezdes 1.) pontjen abpul.

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 09.


