HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)

Balassagyarmat

78/2014.(1X.08.) HVB h ata ro z ata
az egyeni velaszt6kerii leti iel6ltek szavaz6lapon elfoglalt

sorrendianek

sorsolese16l

batassagyarmati Helyi Velaszasi Bizoftseg a 2014. okt6ber hO 12. napiera kftAz^ft helyi
kepviset'k tes poqermesterek vebszasen Balassagyarmat telepiil'sen a 07. szSmt
jel1ltek sorsol6sa tdrgydban meghozta a kavetkez1 haterozatot:
'nkormenyzati
vehszt6kenileti
egyeni

A

balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdg Balassagyarmat telepul'sen a 07. szem1
vebszt6keruletben bejelentett 6s nyilvenbftesba veft egyeni vebszt6kertlleti iel5ltek sorrendi't
kisorsolta 6s a sorso/as eredmenyet az a6bbiak szerint e apitia meg:

A

7.

sorszem BAGYON PAL DK
sorszAm BENCSIK GABOR MUNKASPART

L

SOTSZEM HORVATH GABOR JOBBIK

9.

sorszem

6.

10.

DR. BACSKO JOZSEF MSZP
SOTSZEM REZNICSEK FERENC PALNE FIDESZ.KDNP

A Helyi Vehszt1si Bizoftsegnak a v6laszt6si eljAr^srdl sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t1rveny (ovebbiakban:
Ve.) 160. S-a alapjen meghozoft, Balassagyarmat veros 07. szem, egyeni vehszt'ker1leti ieldltek
sorsohsard szol6 hatarozata ellen nincs helye anelb jogoNoslatnak.
A sorso/6s tdrv6nyessege elleni jogoNoslat a szavazolap adattaftamenak j6vehagyesa elleni bir6segi
felUlvizsgeb kerelembe fogIalhat6.

lndokoles:
A helyi )nkorrhAnyzati kepvisel6k 6s poqermesterek vdlasztAsdr6l sz6l6 2010. evi L. tdrveny
(tov1bbiakban: Ovlt ) 5 S G) bekezdes a.) pontja alapjen Balassagyarmat veros kepviselG
testubteben 8 fO egyeni vebszt6kerAletben, mig 3 f6 kompenzAci's li$en kap mandetumot.
A Helyi Valasztasi lroda Vezet6jdnek 8/2014.(Vlll.18.) HVI hatarozaftnak 1/7.. ponueban, a Ve.

307/E. S-a alapjen mega apitotta az egyeni vAlaszt'keraleti k6pvisel5jel5ltseghez sztksdges
ajenhsok szemeL A 07. szem(t vehszt'kertiletben 16 ajenbs sztksdges az egy6ni vehszt6keruleti

jel6lbeghez.

A

HVB-nel

a

vdlaszt6kerAleben

5

vebsztdpober kezdemenyezte egy6ni vehszt'keraleti

k6pvisel1jel5ltkent t6ft6n6 nyilventaftesba vercbt, akiket a bizoftseg joger1sen nyilvantaft1sba vett.

A HVB a Ve.160. $ (2) bekezd5se es a helyi 1nkormenyzati kepvisel6k es polglrmesterek

2014.

okt'ber 12. napjera kittzott velaszqsa eljerasai ha6rid1inek 6s haarnapjainak mege api6serd sz6l6
2/2014.(V11.24) lM rendelet 30. S () bekezdese alapjen a HVB a bejelenteft jel5ltet, annak a
kivetel1vel, amelynek nyilvenhftesba vfie6t joger1sen elutasitoftak, sorrendj€nek sorsohset 2014.
szeptember 08. napjen 16.00 6ra u6n vegzi el.

I S 0) bekezdese 6s a Ve. /60. S-a,
bvebbe a 2/2014.(V11.24.) lM rendelet 30. S () bekezdese alapjen hozta meg.
Jogoryoslatr6l a ftjekozhrus a Ve. 239. S-en ahpul.

A HVB hatdrozat6t az Ovjt 5. S e) bekezdes a) .pontja, a

Balassagyarmat, 201 4. szeptember

8.

