HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG

Balassagyarmat
HVB h at6 rozat
birsdg kiszabdsdr6l

74/2019.(1X.17.)

A Helyi V6taszt6si Bizoftsdg

- BENK' TAMAS 06. sz6m0
6rdek6ben ajdnl6ivet dtveft - Sz6vefs6g a
Balassagyarmat, Szobok puszta 4.) jel6l6 szeruezei-tigy1ben
k6pvisel6k 6s polgdrmesterek 2019. 6vi dltaldnos v6laszt6s6n az
tdrv6 nyi kdtelezefts6g meg szeg6se m iatt kiszaband1 bi rs6g

jel1lt ajd nl6sa
Eigyesiilet (sz6khely: 2660

vdl,aszt6ker{ileti

, a helyi 6nkormdnyzati
ataddsdra vonatkoz6

a a k1vetkez6

hatdrozatot:

A Helyi Vdlasztdsi Bizoftslga meg1ttapitja, hogy a Sz6veb6g a
jel6l6 szervezet megs1rtette a v6laszt6si etj6rdsr6t sz6t6 201 3.Zvi
301. $-a alapjdn alkalmazand6 124. S @-p) bekezd6seiben fogtatt
a jel1ltet 1llftani szdnd6koz6 jel6l6 szeruezet a rendetkez6slre bc
1tadni a Helyi Vdlasztdsi lrod1nak a jel1tt bejetentlslre
nem taftalmaz6 ajdnl6iveket pedig tegk6s6bb a bejetent*sihatdrid1t
A Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdg a Sz6veb6g a
6.000' Ft, azaz Hatezer forint lsszegfi bfrs1g megfizetAs1re

Egyesiilet
t6ru6ny (tovdbbiakban : Ve.)
amelyek szerint
cisszes aj6nl6fvet klteles
6116 hatdrid6ben, az ajdntdst
napon.

Egyesiilet jel6l6 szervezetet
k1tetezi.

A birsdg 6sszeg6nek megfizetlsAt 6tutat6ssat kett teljesiteni a

A

6l vezetett 1 0032000-01 04039 1 -0OOOOOOO sz6m 0 sz
emelked6s6t6l szdmitoft 15 napon belhl. A k6zlem6ny rovat,
birsdgazonosit6 szdmot: V192092617. A birslg meg nem fizetlse
kdztaftozdsnak min6shl, amelyet a Nemzeti V6ttaszt6si troda
Al I amkincstdrn

fel kell tilntetni az

-

annak meghozatal1tdt sz1mitoft h6rom (3)
termdszetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n1tktili szeruezet
vagy eleffironikus levdlben a N6gr6d Megyei Ter(jleti V6taszt6si
ny1jth at be a Balass agyarmati Helyi v6laszt6si Bizottslg n 6t (tev6tci m :

fejedelem
v al

0t 12. szdm,

tetefaxon 06-3+300-Tg2

alSbbi

ad6k m6dj6ra behajtand1
az 1llami ad6hat6sdg

szed be.

A hatdrozat ellen

Vdlasztdsi lroda Magyar
jelen hatdrozat jogerhre

ve

asztas@ b al assaqva rm at. h ul.

A fellebbezdst (tgy kell beny1jtani, hogy az tegk6s6bb 2019.

,belhl

-

az tigyben 1intett

, levdlben, telefaxon
cimzeft fellebbezdst

Bal assagyarm at, Rdk6czi

elektronikus

lev6lben:

h6 20. napjdn 16,A0 6rdig

megArkezzen.

A fellebbez*snek taftalmaznia kell a jogszab1lysArt1sre hivatkozdst, k6rclem benytjtojdnak nevdt,
lakcfmdt (sz6khely6t) 6s - ha a takcfm6t6t (sz6khety6t6| ett6r i tirtesitfsi cfm6L valamint a
k1relem beny0jt6jdnak szem1tyi azonosft6j6t, iltetve ha a kiilf6td6n
magyarorszdgi lakcfmmel
nem rendelkezd vdlaszt6polgdr nem rendelkezik szem1tyi
', a szem1lyazonoss1gdt
igazol6 igazolvdnydtnak tipusdt 6s sz6m6t, vagy jel6t6 szeruezet
r,ods sze;ezet eset1ben a
bir6sitgi nyilvd ntartlsba vdtel i szdm6t. A feilebbezls taftal mazh atja
i6n ak telefaxszdmAt vagy

elektron ikus lev1lci m6t, illet6leg k6zbesit6si megbizottjln ak nev6t 6s
levdlci m6t. A jogoruoslati eljdrls illet1kmentes.

vagy elektronikus

lndokol6s
L

A Sz6vets6g a Balassagyarmatiakfift Egyesiitet jet6l6 szeruezet
vdlaszt6keriileti jel1lt ajdnl1sa 6rdek6ben 20 db ajdnt6tvet vett 6t
lroddt6l.

i1

6 fnues

06. sz6m0 egy'ni
alapjdn a Helyi Vdlasztdsi

A Ve. 301. $-a alapjdn alkalmazand6 124. S @-e) bekezdlsei
a ,[el6ltet 1llitani sz6nd6koz6
jel6l6 szeruezet a rendelkez1s1re bocs1toft cisszes aj6nl6ivet kltetes aclni a viSlasztitsi iroddnak a
jel6lt bejelent1sdre rendelkez1sre 6il6 hat6rid6ben. E
elmulaszt1sa esetln a jel1lt
nyilvdntartdsba vdtelAre iltetikes v6laszt6si bizotts1g hivatalb6t
brirsdgot szab ki. A birsdg
dsszege minden be nem nyhjtoft ajdnlhiv ut6n ezer foint. Nem
ki bfrsdg a legk6s6bb a fenti

hat6rid6 eltelt6t kOvet6 napon
a birsdg kiszabdsdr6l a jeblt

A helyi 1nkormdnyzati k6p
bekezddse 6s a helyi
vdlaszt6sa elj1rdsi
(tovdbbiakban: lM rendelet)
szeptember 9-6n 16.00 6rziig

A Szdvets6g a
6t a d 6 s- 5tu6te I i j e g yz 6 kO n yv
6t a HelyiV1lasztdsi lroda
2019. szeptember 10-6n 16.

ajdnl1st nem taftalmazott.
05865J001 3- 05865J001 4

ajdnl*st nem tartalmaz6 ajdnldiv utdn. A vdlasztdsi bizoftsdg
nyitua dll6 hat6rid6 elteltAt kOvet6 nyolc napon beltild6nt.

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

k6pvisel6k 6s polg1rmesterek 2019. okt6ber 13. napjdra kitfrz1ft
6s hatdrnapjain ak meg dll apitdsdr6l sz6l6 1 9/201 9. (Vl l. 29. ) I M re ndelet
1. $-a alapjdn az egydni vdlaszt6kerilleti jel1ltet legk6s6bb 2019.
bejelenteni a Helyi Vdlasztdsi Bizottsdgndl.
Egyesiilet jel6l6 szeruezet az ajdnl6ivek lead6sdra vonatkoz6
szerint 2019. szeptember 9-6n 16.00 6rdig 9 db ajdnl6ivet adoft
a jelbl6szeruezet, melyb6l 5 db
05865J0002, 05865J0008, a 05865J0010 6s a
ivek ajdnl1st taftalmaztak. A 05865J0015 sorszdmt ajdnl6iv a

6rdig tovdbbi 10 db ajdnl6lvet adott le

db ajdnl6iv,

a

jel6ltn6l maradt.
Fentiek alapjdn a Helyi
Egyestilet jel6l6 szeruezet
1taddsdra vonatkoz6

Bizottsitg megdllapftja, hogy

a

Szdvetsdg a Balassagyarmatiak1rt

a Ve. 124. $ (2) 6s (3) bekezdeseiben r5gziteft,

aj1nl6iv

ezdrt a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint d1nt5ft.

il.

A hatdrozat a Ve. 124. $ (2)rendelet 21. 6s 23. $-6n, ar j,
224. $-dn, az illetdkekrdl
bekezd1s 1. pontjdn alapul.

bekezd1sein, a 301. $-iin, a 307/G. $ (1) 6s (2) bekezd6sein, az lM
sz6l6 tdj6koztat6s a Ve. 221. S fl) bekezd6s6n, a 223. $-5n,
tdj1koztatds az illetAkekr6l sz6l6 1990. 6vi XClll. t6ru6ny 33. S e)

