HELYT VALASZTAST BTZOTTSAG (H

Balassagyarmat

HVB h atd rozat
birsdg kiszabdsdrht

75/2019.(1X.17.)

A Helyi

V4lasztitsi Bizotts1g - GVORI JANOS 0g. sz6m0
erdek6ben ajdnl6ivet dtvett - Szrivefs6g a Batassagyarmatia
Balassagyarmat, Szobok puszta 4.) jet6t6 szerueze{-tigy1ben
k6pvisel6k 6s polgdrmesterek 2019. 6vi 6ttat6nos v6laszt6s6n az
t5rvdnyi k1telezettsAg meg szeg4se miaft kiszaban d6 birslg

jel1lt ajAnl1sa
Elgyesiilet (szdkhely: 2660

vdliaszt6kerhleti

, a helyi 1nkormdnyzati
1taddsAra vonatkoz1
a k1vetkez6

hatdrozatot:

A Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdga meg1llapitja, hogy a Sz6vets6g a
jel6l6 szeruezet megs6ftette a vdlasztlsietj6r6sr6t sz6t6 2013.1vi
307. $-a alapjdn alkalmazand6 124. S e)-p) bekezdlseiben fogtatt
a jel5ltet 1llltani szdnd6koz6 jel6l6 szeruezet a rendetkez1s1re bc
1tadni a Helyi Vdlasztdsi lroddnak a jel1tt bejetentlslre
nem tartalmaz6 ajdnl6iveket pedig legk6s6bb a bejelentlsihat6rid6t

Egyesiilet
. t1rv6ny (ovdbbiakban: Ve.)

amelyek szerint
cisszes ajdnl6ivet k6teles
6,i16 hatdrid6ben, az aj1ntdst
napon.

A HelyiVdlasztdsi Bizottsdg a Sz6vets6g a Balassagyarmatiaklrt
Ft, azaz Egyezer forint lsszegl birsdg megfizet1s1re k1tetezi.

A birsdg 6sszeg6nek megfizet*sAt 6tutal6ssal kell tetjesiteni a

jel6l6 szeruezetet 1.000.Vdlasztdsi lroda Magyar
jelen hatdrozat joger1re
fe{ kell tiintetni az al1bbi
ad6k mddjdra behajtandl
az Sllami adohat6sdg

A

Allamkincst1rndl vezetett 1 0032000-01 040391 -00000000 sz6m1 sz

emelked6s6t6l szAmitoft 15 napon belLil. A k6zlem6ny rovat,
blrs1gazonositl szdmot: V192092625. A bfrs1g meg nem fizet6se
k1ztartozdsnak mindslil, amelyet a Nemzeti V6laszt6si troda
szed be.

A hatdrozat ellen

-

annak meghozatal1t6l szdmttoft h6rom (3)
term1szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n1lktili szeruezet
vagy elektronikus levhlben a N6gr6d Megyei Teriileti V6taszt6si Bi,
ny0jth at be a Balass agyarmati Helyi Vdt asztlsi Bizotts1g n 6t (lev1tcim :

fejedelem

0t 12. szdm,

tetefaxon 06-31300-782

-

az ugyben 6rintett
Iev6lben, telefaxon
cfmzett fellebbezdst
Bal assagya rm at, Ritk6czi

beliil

,

elektronikus

vz

lev6lben:

val asztas@ ba I a ssaqv arm at. h ul.

A fellebbez1st 1gy kell benyhjtani, hogy az tegk6s6bb 2019.

h6 20. napjdn 16,00 6r6ig

megdrkezzen.

A fellebbezdsnek taftalmaznia kell a jogszabdlysdrt1sre hivatkoz*st, k6relem beny0jtojdnak nev6t,
lakclm1t (sz6khelyAt) 6s - ha a takcim6t6t (sz6khety6t6t) ett6r e5rfesif6sl cim6t, valamint a
k1relem beny(tjt6jdnak szemdlyi azonosit6j6t, ittetue ha a ktitfold1n 616, magyarorszdgi lakcfmmel
nem rendelkez1 vdlaszthpolgdr nem rendelkezik szem6tyi
, a szem6lyazonossdgdt
igazol6 igazolvdnydnak tipusdt 6s szdm6t, vagy jel6t6 szeruezet
rnds szeruezet esetdben a
bir6sdgi nyilvdntartdsba v1teli szdmdt. A feilebbez*s taftalmazhatja
6n a k telefaxszd mdt vagy
i

eleffironikus lev6lcfm6t, illetdleg k6zbestt6si megbizottjdnak nev6t 6s
levdlcimdL A jogoruoslati eljdrds iltet6kmentes.

vagy eleffironikus

lndokolds
L

A Sz6ve66g a Balassagyarmatiak6rt Egyesiilet jel6l6 szeruezet

G

vdlaszt6kertileti jel1lt ajdnl1sa 6rdek6ben 25 db aj6nt6tvet vett 6t ig6r
lroddt6l.

A Ve. 301. $-a alapjdn alkalmazand6

./ANOS 08. szdmI egy6ni
alapjdn a Helyi Vdlasztdtsi

124. S @-G) bekezdlsei szei, a .iel1ltet 1llftani szdnd6koz6
iel6l6 szeruezet a rendelkezds6re bocsdtott dsszes aj6nt6ivet kltetes
a v1lasztdsi iroddnak a
jelhlt bejelent1sAre rendelkez*sre 6il6 hat6id6ben. E
elnrulaszt*sa eset5n a jel1lt
nyilvdntaftdsba v6tel6re illet6kes vdlasztdsi bizofts1g hivatatb6t
hfrsdgot szab ki. A bfrsdg
Cisszege minden be nem nyfijtott ajdnl6iv utdn ezer foint. Nem
ki birsdg a legk6s6bb a fenti

hatdrid6 elteltAt k6vet6 napon
a birsdg kiszabdsdr6l a jehSlt

A helyi

1nkormdnyzati
bekezd6se 6s a helyi
v6ilasztdsa eljdr1si
(tovdbbiakban: lM rendelet)
szeptember 9-6n 16.00 6re1ig

A Sz0vets6g a
dtadds-1tv6tel i jegyz6k6nyv
adott 6t a HelyiVdlasztdsi
A 0586740024 sorszdm0

y0jtoft, ajdnl4st nem taftalmaz6 ajdnl6iv utdn. A vdlasztdsi bizotts6g
nyitua

6116

hatdrid6 eltelt6t k1veti nyolc napon beltilddnt.

a Ve. 307/G. S 0)
kepviselik 6s polgdrmesterek 2019. okt6ber 13. napjdra kitilz5ft
6 s h atdrn apj ai n ak me g 6ll apftdsdr6l sz6l 6 1 9/20 1 9. (V I l. 29.) I M re n delet
7. $-a alapjdn az egyAni vdlaszt6kerlieti jelbltet legkdsdbb 2019.
bejelenteni a Helyi Vdlasztdsi BizoftsAgndl.
6s polgdrmesterek 6ltal6nos vdlasztdsdn

Egyesiilet jel6l6 szeruezet az ajdnl6ivek leaddsdra vonatkoz6
szerint 2019. szeptember 9-6n 16.00 6rdig 24 db ajdnl6ivet
reszere.
a jel6ltn6l maradt, azt 2019. szeptember 10-6n 16.00 6rdig nem

adta le.

Fentiek alapjdn a Helyi Vi
Egyestilet jel6l6 szeruezet
1taddsdra vonatkoz1

a Szdvets6g a Balassagyarmatiak6ft
124. $ (2) 6s (3) bekezdAseiben r1gzltett, ajdnl1iv
ez6rt a rendelkez6 rdszben foglaltak szerint d6nt6tL

Bizottsdg megdllapitja, hogy

a Ve.

IL

A hatdrozat a Ve. 124. $ (2)
rendelet 21. 6s 23. $-6n, a
224. $-6n, az illet6kekrdl
bekezd1s 1. pontjdn alapul.

bekezd1sein, a 301. $-dn, a 307/G. $ (7) 6s (2) bekezd6s6n, az lM
sz6l6 tdjdkoztatds a Ve. 221. $ (1) bekezd6s6n, a 223. $-an,
tdjhkoztatds az illet6kekrdl sz6l6 1990. 6vi XClll. t6ru6ny 33. S e)

