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birsdg kiszabdsdr6l

- KEV\CZKY RTCHARD 05. szdmI
6rdek6ben ajdnl6ivet dtvett - Sz6vets6g a
Balassagyarmat, Szobok puszta 4.) jet6t6 szerueze{-ilgy1ben
kdpvisel6k 6s polg1rmesterek 2019. 6vi 6ttat6nos v6taszt6s6n az
t6ru6nyi k1telezeftseg megszeg6se miatt kiszabandI birsdg

A Helyi Vdlasztdsi Bizottsdg

hatdrozatot:

A Helyi Vdlasztdsi Bizotts1ga meglttapitja, hogy a Sz6veb6g a
jel6l6 szeruezet megsdrtette a vdlaszt1si etj6rdsr6t sz6t6 2013. 6vi
307. $-a alapjdn alkalmazand1 124. S @-p) bekezd1seiben fogtatt
a jel1ltet 1llitani szdnd6koz6 jel6l6 szeruezet a rendetkez6slre b<
1tadni a Helyi Vdlasztdsi trod1nak a jel6lt bejetent6s1re
nem tartalmaz6 ajdnl6iveket pedig tegk6s6bb a bejetent1sihat6rid6t

jel6l6 szeruezetet 1 .000.-

6tutal6ssat kett tetjestteni a
0032000-01 04099 1 -00000000 szdm1

Vdlasztdsi lroda Magyar
jelen hatdrozat joger6re
feil kell tuntetni az aldbbi
ad6k m6djdra behajtand6
az 1llami ad6hat6s6g

-

annak meghozatal1t6t szdmftoft h6rom (3)
termdszetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n1tkijti szeruezet
vagy elektronikus lev6lben a N6grdd Megyei reruteti vilasztdsi Bi:
ny0jth at be a Balass agyarmati Hetyi v6taszt6si Bizotts1g n dt (tev6tcf m :

fejedelem

0t 12. szdm,

telefaxon 06-3*300-7g2

val asztas@ b al assaava rm at. h u ).

A fellebbez1st rtgy kell beny1jtani, hogy az legk6s6bb 2019.
meg6rkezzen.

helyi 1nkormdnyzati
Staddsdra vonatkoz6
meghozta a k6vetkez6

napon.

emelked1s6t6l szdmitoft 15 napon beltjl. A k6zlem6ny
birsdgazonosit6 szdmot: V192092A15. A birs1g meg nem fizetlse
kOztartozdsnak minlsiil, amelyet a Nemzeti V6taszt6si troda
szed be.

A hatdrozat ellen

a

Egyesiilet

A birsdg 1sszeg6nek megfizet*sAt
1

szt6 ke rii leti j e I 6lt aj 6 n I 6sa

Eigyesiilet (sz1khely: 2660

. t6ru6ny (tovdbbiakban: Ve.)
amelyek szerint
dsszes ajdnl6ivet k1teles
6116 hatdriddben, az ajdnlEtst

A HelyiVdlasztdsi Bizottsdg a Sz6vets6g a Batassagyarmatiaklrt
Ft, azaz Egyezer forint 1sszegfr birs1g megfizet1s1re k1tetezi.
All am kincstdrndl vezetett

vdr I a

ve

-

az tigyben hrintett
lev6lben, telefaxon
cfmzett fellebbez6st
Bal assagya rm at, Rdk6czi

beliil

,

elektronikus

levdlben:

hO 20. napjdn 16,00 6rdig

A fellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszabiltys1rt1sre hivatkozitst, k1relem benyljtojdnak nev6t,
lakcimAt (sz6khely6t) 6s - ha a takcim6t6t (sz6khety6t6t) ett6r p<
eirtesftisi cfm6L valamint a
kdrelem beny1jtoj1nak szem6lyi azonosit6jdt, iiletve ha a kiitfotd1n 616, magyarorsz1gi lakcimmel
nem rendelkez6 v6laszt6polg6r nem rendelkezik szemAlyi azot
, a szem6lyazonossitgdt
igazol6 igazolvdny1nak tipusdt 6s sz6m6t, vagy jel6t6 szeruezet
r:nds szeruezet eset6ben a
bir6s6gi nyilvdntaftdsba vAteli szdm6t. A feilebbez6s taftatmazhatja b
telefaxszdmdt vagy
ele ktron i kus lev6lci m6t, illet1leg k6zbesit6si meg bizoftj1nak nev6,t 6s
6mdt vagy elektronikus

lev6lcf m6t. A jogoruoslati eljdrds illet6kmentes.

lndokol6s
L

A Sz6vets6g a Balassagyarmatiak6ft Egyesiitet jet6l6 szeruezet
egy6ni vdlaszt6ker(ileti jelblt ajdnt1sa 6rdek6ben 20 db aj6nt6fvet
V1lasztdsi lroddt6l.

Y RICHARD 05. szdm1
6t ig6nyl6se alapjdn a Helyi

A Ve. 301. $-a alapjdn atkatmazand1 124. S e)-G) bekezdlsei
t a .ieldltet dllitani szand1kozo
jel6l6 szeruezet a rendelkez1s6re bocs1tott dsszes ajdnt6ivet kltetes
a vdlasztdsi iroddnak a
iel1lt bejelent1sdre rendelkez1sre 6116 hat6rid6ben. E k6tetezettsla elntulasztdsa esetin a jel1lt
nyilv1ntaftAsba vdtel6re illet6kes v6laszt6si bizotts1g hivatatb6t
brfrsdgot szab ki. A birsdg
cisszege minden be nem ny1jtott aj6nl6fv ut6n ezer forint. Nem sz
ki bfrsdg a legk6s6bb a fenti

hatdrid6 eltelt6t kdvet6 napon
a blrsdg kiszabdsdr6l a jehSlt

A helyi

1nkormdnyzati
bekezd6se 6s a helyi
vdlasztdsa eljdrdsi
(tovdbbiakban: lM rendelet)
szeptember 9-6n 16.00 6rdig

ytjtoft, ajdnl1st nem tartalmaz6 ajdnl6iv utdn. A vdlasztdsi bizoftsdg
nyitua 6116 hatdrid6 elteltdt kdveti nyolc napon beltil ddnt.

6s polgdrmesterek 6ltal6nos vdlasztdsdn a Ve. 307/G. S 0)

yzati kdpvisel6k 6s polgdrmesterek 2019. okt1ber 13. napjdra kittiz0ft
6s h atdrn apjainak meg 1llapft1sdr6l sz6l6 1 9/201 9. (Vl 1.29. ) I M rendelet
7. $-a alapjdn az egyAni vdlaszt6keritleti jel0ltet legkdsdbb 2019.
bejelenteni a Helyi Vdlasztdsi Bizottsdgndl.
Egyesiilet jel6l6 szeruezet az ajdnldlvek leaddsdra vonatkoz6
szerint 2019. szeptember 9-6n 16.00 6rdig 9 db ajdnldivet adott

A Szdvets6g

a
6tad 6 s- 6tv6te I i j e g y z 6 k6 n yv
dt a HelyiVdlasztdsi lroda
2019. szeptember 10-6n 16

aj6nl6st nem tartalmazott.

1

Fentiek alapjdn a Helyi V,
Egyes1let jel6l6 szeruezet
6tad 6s6 ra von atkoz 6 kOte le

6rdig tovdbbi 11 db ajdnl6ivet adott le a jel0ldszeruezet, melybdl 10 db
ajdnl6fv, a 05860E0011 sorszdmI iv ajdnl1st taftalmazoft.

Bizoftsdg megdllapitja, hogy a Sz1vets6g a Balassagyarmatiak6ft
a Ve. 124. $ (2) 6s (3) bekezd1seiben rdgzitett, ajdnl6iv
',

ez6rt a rendelkezi r1szben foglaltak szerint ddnt0tt.

il.
A hat1rozat a Ve. 12a. $ Q)
rendelet 21. 6s 23. $-6n, a j
224. $-an, az illetdkekrhl
bekezdAs 1. pontj1n alapul.

) bekezd1sein, a 301. $-dn, a 307/G. $ (1) 6s (2) bekezd6s6n, az lM
sz6l6 tdjAkoztatds a Ve. 221. $ (1) bekezddsAn, a 223. $-6n,
tdjdkoztatds az illetdkekrdl sz6l6 1990. 6vi Xdll. t6ru6ny 33. S e)

