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drozata
az egyani velaszt6keriileti jeliSltek szavaz6lapon elfoglalt sorrendjanek

sorsoEse16l

A

balassagyarmati Helyi v6lasztdsi Bizoftsdg a 2014. okt1ber h6 12. napjera kitfiz'tt hetyi
6nkormenyzati kepvisel1k es pobermesterek vAlaszftsen Balassagyarmat tetepi.itesen a 02. szdmd
egyeni velaszt'kertleti jelAltek sorsobsa t1rgyAban meghozta a kAvetkez6 hat^rozatot:

A

balassagyarmati Helyi Velasztesi Bizofts6g Balassagyarmat tetepijl4sen a 02. szeml
vebszt6ker1letben beielentett es nyilventaftesba veft egyeni vebszt'keruteti jel'ltek sorrendjet
kisorsolta 6s a sorsol's eredmenyet az abbbiak szeri e apitja meg:

1.
2.
3.
4.
5.

SOTSZdM HUSZAR PETER PAL FIDESZ-KDNP

sorsz^m BALLA SZABOLCS

MUNKASPART
SOTSZEM DOBROCSI LENARD JOBBIK
sorszEm SZEDLAKNE DR. csABI IL'NA MAGD)LNA DK.

sorszem SZABO

qETER MSZ?

A Helyi Vebszasi Bizoftsegnak a v1laszhsi euerAsr't sz6l6 2013. 6vi XXXV\. t1Neny (bvebbiakban:
Ve) 110. S-a alapi'n meghozoft, Balassagyarmat veros 02. szem() egyeni velaszi,kerateti jet,ttek
sorsoaser1l sz6l6 hat'rozata ellen nincs helye 6ne 6 jogoNostatnak.

4 -s9r:o/6s tAruenyessege elleni iogoNostat a szavaz6lap adaftaftatm'nak j6vehagyesa eleni bir6segi
fel A lvizsgehti kereb m be fogl ath at6.

lndokoles:
A. helyi 5nkormanyzati kepvisel1k 6s po@ermesterek vabszteserd sz6l6 2010. evi L. rcNeny
(tovebbiakban: 6ujt.) 5. g (2) bekezd's a.) pontja atapjen Balassagyarmat veros k6pvisel6testaleteben 8 fd egyeni velaszt6keruletben, mig 3 f6 kompeni6ci6s listan iap nand€iumot.
A Helyi vdlasztdsi lroda vezet'jenek 8/2014.(vttt.18.) HVt hat,rozahnak 1/2.. pontjeban, a ve.
307/E s-a alapjen megelaprtotta az egy1ni v6rasztIker(jre kepviset1jetatts{gheL srixsege"
aienhsok szemet A 02. szemt vetaszt1keiutetben 17 ajanas sziikseges ai egyei viltaszt6kiruteti

jel6ltseghez.

A

HVB-nel a vehszt6keriiletben 5 vebsztlpolgar kezdemenyezte egyeni valaszt6kertjleti
k6pvisel6jel6ltke bften6 nyilvenbrasba v6tet6t, akiket a bizoftseg joger1sen iyitventurftsba vett.

A HYB a ve.160. s e) bekezdese 6s a hetyi 1nkormanyzati

k6pviser6k es pobermesterek 2014.
haterid'in;k es hat1rnapjainak nelge api^sar1t sz6t6
2/2014.(v11.24.) lM rendetet 30 s (1) bekezdese atapjen a HVB ;'bejetentei
la'aaet, annak a
kivetel6vel, amelynek nyilvenbft\sba vete6t jogerdsen elutasitoftak, sonendj6nek' sorsoiaset 2014.
szeptember 08. napjen 16.00 6ra u6n v6gzi et.
o-ktober 12. napiera kiffizatt vebszasa eljarasai

9z 6uj! S S e) bekezd's a) .pontja, a g S (1) bekezdlse 6s a Ve. 160.
bvebbe a 2/2014.(V11.24.) tM rendetet 30. g (1) bekezd'se atapj6,n hozta meg.
Jogorvoslatr'l a bjekozhtes a Ve. 239. S-en abpul
A H.VB.haterozaat

Balassagyarmat, 20l4. szeptember
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