HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG

Balassagyarmat
HVB h at6 rozat
birsdg kiszabdsdrol

71/2019.(1X.17.)

A Helyi Vdlasztdsi Bizotts1g - GyENES SZTLARD
ajiinllsa 6rdek6be n aj6nl6ivet
1tvett - s16vefs6g a Balassagyarmatiaklrt Egyesiiiet (sz6kiety: 266;0 Balassagyarmat, Szobok
puszta 4.) iel6l6 szeruezet ttgyAben elj1rua, a helyi1nkorm1nyzatik6p
6s polgdrmesterek 201 9.
6vi 6ltal6nos vdlasztd sdn az aj6nl6ivek 6tad 6sdra von atkoz6- t6ru6nyi
kiszaband6 bfrs1g tdrgydban meghozta a k6vetkez6

megszeg1se miatt

hatArozatot:

A Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdga meg1ttapitja, hogy a Sz6vets6g a
jel6l6 szeruezet megsdrtefte a u1lasztdsietj6r6sr6t sz6t6 2013.2vi
307. $-a alapjdn alkatmazand1 124. S @-p) bekezd*seiben fogtatt
a jel1ltet dllitani szdndokozl jel6l6 szeruezet a rendetkez1s1re bc
1tadni a Helyi Vdlasztdsi lrod1nak a jet1tt bejelent*s6re
nem tartalmaz6 ajdnl6lveket pedig legk6s6bb a bejetent1sihat6rid6t

A Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdg a Sz6vefs6g a
11.000.- Ft, azaz Tizenegyezerforint lsszegfr

bfrsdg megfizetlslre

A birs6g 6sszeg6nek megfizet*sAt
All am kincstdrndl vezetett

1

emelked6s6t6l szdmitoft

6tutat6ssat kett teljeslteni a
0032000-01 04039 1 -00OOOOOO sz6m0
15 napon beltjl.
k6zlem6ny rovatt

A

bfrsdgazonosit6 szdmot: V192092591. A birsdg meg nem fizet1se
kdztaftozdsnak min1stil, amelyet a Nemzeti V6taszt6si lroda
szed be.

A hatdrozat ellen

-

annak meghozatat1t6l szdmitott hdrom (3)
term1szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lktjti szeruezet
vagy elektronikus lev6lben a N6grdd Megyei rer(jteti v6taszt6si Bi:
nyljth at be a Balass agyarmati Helyi v6t asztdsi Bizofts1gn dt (lev6tci m :

fejedelem

(rt 12. szdm,

tetefaxon 06-3*90A7g2

val asztas@ b al assaqva rm at. h

ul.
A fellebbez6st 1gy kell beny1jtani, hogy az tegk6s6bb 2019.
megdrkezzen.

A fellebbez1snek tartalmaznia kell a jogszab1lyslrtlsre hivatkoz1st,
lakcim5t (sz6khely6t) 6s - ha a takcim6t6t (sz6khety6t6t) ett6r p<
kdrelem beny1jt6jdnak szemdlyi azonosit6j6t, iiletve ha a kiitf6td6n
nem rendelkezt vAlaszt6polgdr nem rendelkezik szem1lyi
igazol6 igazolvdnydnak tipuslt 6s sz6mdt, vagy jet6l6 szeruezet
bfr6sdgi nyilv1ntaft1sba vAteli szam6t. A fettebbezls tartatmazhatja
ele ktron i kus levAlci mdL ittet1leg k6zbesft6si meg bfzottjilnak nev6t 6s
levAlcf m6t. A jogoruoslati etj1rds illet1kmentes.

Egyesiilet
t6ru6ny (tovdbbiakba n : Ve.)

, amelyek szerint
dsszes ajdnl6ivet k1teles
6116 hatdriddben, az ajdntlst
napon.

Eg.yesiilet jel6l6 szervezetet
V1lasztdsi lroda Magyar
jelen hatdrozat jogerdre
fe>l kell ttintetni az al1bbi
ad6k m6djdra behajtand6
az dllami ad6hat6sdg

-

az ugyben 6rintett
levdlben,
telefaxon
,
cimzeft fellebbezdst
Balassagyarmat, Rdk6cz i

bel1l

elektronikus

lev1lben:

h6 20. napjdn 16,00 6rdig
m be n y (tjt6jdn a k n ev6t,
elrtesitisi cim6t, valamint a
616, magyarorszdgi lakcfmmel
, a szemdlyazonossdgitt
rnds szeruezet eset1ben a
telefaxszdmdt vagy
szdmdt vagy elektronikus
k6,r:e I e

lndokol6s
L

A

a

Szdvets6g
Balassagyarmatiakfirt Egyesiitet jet6t6
polgdrmesterjel1lt ajdnl1sa 6rdek6ben 180 db aj6nt6ivet vett 6t i1
lroddt6l.

GYENES

SZILARD

alapjdn a Helyi Vdlasztdsi

A Ve. 301. $-a alapjdn alkatmazand6 124. S @-G) bekezdlsei szei, a .iel1ltet dllitani sz6nddkoz6
jel6l6 szeruezet a rendelkez4s6re bocs1toft cisszes aj6nl6ivet kltetes
a v1lasztdsi iroddnak a
jel1lt bejelent1s6re rendelkez1sre 6116 hat6nd6ben. E
elntulasztdsa eset1n a jel1lt
nyilvdntaft1sba vdteldre illetlkes vdlasztlsi bizottsdg hivatalb6l
trirsdgot szab ki. A bfrsdg
dsszege minden be nem ny0jtoft ajdnlhiv ut6n ezer forint. Nem
ki bfrsdg a legk6s6bb a fenti

hatdrid6 eltelt6t kdvet6 napon
a blrsdg kiszabdsdr6l a jefilt

, ajdnl1st nem taftalmaz6 ajdnl1iv utdn. A vdlasztdsibizottsdg
nyitvet 6116 hat6id6 elteltdt k6vet6 nyolc napon beliil d6nt.

1nkorm1nyzati
6s polgdrm,esterek 6ltal6nos vdlasztdsdn a Ve. 307/G. S 0)
kdpvisel6k 6s polgdrmesterek 2019. okt6ber 13. napjdra kitfiz1tt
bekezddse 6s a helyi
vdlasztdsa eljdrdsi
6s h atdrn apjainak meg hllapftdsdrol sz6l6 1 9/201 9. (Vl l. 29.) I M re ndelet
(tov1bbiakban: lM rendelet) 2 Sa alapjdn a polgdrmesterjeldltet legk6sdbb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6rdig kelleft bejelent'eni Helyi Vdl asztdsi Bizoftsdgndl.

A helyi

A Szdvets6g a
6tad 6s-6tvete I i

je gyzdkO

n 1u
adoft 5t a HelyiVdlasztdsi
2019. szeptember 10-6n 16.

ajdnl1st nem taftalmazott. I
0584480096, 05844801 0',7,
jel6ltn6l 3 db ajdnl6fv maradt,
Fentiek alapjdn a Helyi
Egyesillet jel6l6 szerveze't
1taddsdra vonatkoz6

Egyesiilet jel6l6 szeruezet az ajdnl6ivek leaddsdra vonatkoz6
szerint 2019. szeptember 9-6n 16.00 6rdig 142 db ajitnl6ivet
reszere.
6rdig tov1bbi 35 db ajdnloivet adott le a jel1l6szeruezet, melyb6l 27 db

ajdnldiv, a 0584480042, 0584480045, 0584480093-0584480094,
53 6s a 0584480161 sorszdm1 fvek ajdnl1st tartalmaztak. A
sorszdmai: 0584480088. 05844801 06. 05844801 31.
i Bizoftsdg megdllapftja, hogy

a

Szdvets6g a Balassagyarmatiak6ft

a Ve. 124. $ (2) 6s (3) bekezd1seiben

rdgzftett, ajdnl6fv

ezdrt a rendelkezl r1szben foglaltak szerint ddntdtt.

il.

A hatdrozat a Ve. 124. $ 1'2)
rendelet 21. 6s 23. $-6n, a' j'
224. $-6n, az illetdkekr6l
bekezd1s 1. pontj1n alapul.

t) bekezddsein,

a 301. $-iin, a 307/G. $ (1) 6s (2) bekezdAsein, az IM
sz6l6 tdj6koztatds a Ve. 221. $ (1) bekezd6s6n, a 223. $-dn,
tdj6koztatds az illetdkekr6l sz6l6 1990. 6vi XClll. t6ru6ny 33. S e)

