HELYT

vAtnszrng azorrsAa
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birsdg kiszabdsdr6t

76/2019.(1X.17.)

A Helyi

Vdtaszt^si Bizofts^g HAJOST JANOS f(iggeilen po,
R6k6czi fejedelem 0t 46. 1.em. 2. ajt6, a tov1bbiakban: Jel6lt)
k6pvisel6k 6s polgdrmesterek 2019. 6vi 6ttal6nos v6taszt6s6i az
t6ru6nyi k5telezefts6g megszeg*se miatt kiszaband1 birsdg

hat6rozatot:

A Helyi

Vdlasztdsi Bizofts*ga meg1ttapftja, hogy HAJOST /IVOS
eljdrdsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXV\. t6ru6ny (tovabbia*oan: ve.) 307.
s

(2)-(3) bekezddseiben foglatt rendetkez*seket, amelyek'szerint
sz1nd6koz6 vdlaszt6polgdr a rendelkezAs1re bocsltoft dsszes a,
Vdlasztdsi lrod1nak a jel1lt bejelent1s$re rendetkezlsre 6tt6
ajdnl6iveket pedig legk6s6bb a bejetentlsi hat6rid6t k6vet6 napon.

A Helyi Vdtaszt^si Bizofts^g HAJOST lAfrtOS letattet 2,000._ Ft, azaz
megfizetesdre k1telezi.

A birs1g

6sszeg6nek megfizet1s1t dtutatlssal kelt tetjesiteni a

Al lam kincstdrndl vezetett

emelked6s6t6l szdmftoft

1

A

szed be.

-

annak meghozatal1t6t sz1mitott h6rom (3)
term1szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g nhtkijti szeruezet
vagy elektronikus levdlben a N6gr6d Megyei rerateti v1tasztasi
ny0jthat be a Balassagyarmati Helyi vdlaszt1si Bizoftsdgndt (tev6lcim:

0t 12. szdm,

fejedelem
val aszta s@

b

tetefaxon 06-3*300-T12

1taddsdra vonatkoz1
a a kOvetkezj

megsdrtefte

a v1lasztdsi

alapjdn alkalmazand6 124. S
f,Uggetlen jel1ltkdnt indulni

klteles 1tadni a Hetyi
, az ajdnl1st nem tartalmaz6

ett6ezer forint 1sszegfr birsdg
Vdlasztdsi lroda Magyar
jelen hat1rozat jogerhre
feil kell tiintetni az aldbbi
ad6k m6djdra behajtand6
az 1llami ad6hat6s6g

0032000-01 04039 1 -0OOOO0OO sz6m 0
15 napon betiit.
k6zlem6ny rovat,

birsdgazonosit6 szdmot: V192092252. A bfrsdg meg nem fizet6se
k1ztaftozdsnak minlsiil, amelyet a Nemzeti V6taszt6si troda

A hatdrozat ellen

(2660 Balassagyarmat,
elji1rua, a helyi 1nkormdnyzati

vt

al assaqvarm at. h ut.

A fellebbezdst tigy kell benyhjtani, hogy az tegk6s6bb 2019.
megdrkezzen.

-

az Igyben 1rintett
levelben, telefaxon
cimzett fellebbez6st
Bal assagyarm at, Rdk6czi

,beltil

,

elektronikus

levdlben:

h6 20. napjdn 16,00 6rdig

A fellebbez1snek taftalmaznia kell a jogszabdtys1rtlsre hivatkozlst,
k6rclem beny0jt6jdnak nev6t,
lakcfmAt (sz6khely6t) 6s - ha a takcim6t6t (sz6khety6t6t) ett6r p<
i eiftesft1si c{mdL valamint a
kdrelem benyhjt6jdnak szemAlyi azonosit6j6t, ittetve ha a ktjtfotd1n
magyarorszdgi lakcimmel
nem rendelkez6 vdlaszt6polgdr nem rendelkezik szem$lyi azo
a szemAlyazonossdg1t
igazol1 igazolvdnydnak tfpus1t 6s sz6m6t, vagy jel6t6 szeruezet
nnds szeruezet esetdben a
bir1sdgi nyilvdntaftSsba vAteti sz6mdt. A fettebbezAs tartatmazhatja b y0jtl6jd n a k tel efax sz d m 6t vag y
elektron iku s lev6lcf m6t, illet6leg k6zbesit6si megbizoftjdnak nev6,t 6s
vagy elektronikus

lev6lcim6t. A jogoruoslati eljdr1s illet6kmentes.

lndokol6s
L

A Jeldlt 50 db ajdnl6tvet veft 6t ig6nyt6se atapj1n a Hetyi v6taszt6si

A

Ve. 301. g-a alapjdn atkatmazand1 124. S e)44) bekezdlsei
szdnd6koz6 vdlaszt6polgdr a rendelkez^s^re bocslfoff cisszes i
iroddnak a jel1lt bejelent1s6re rendetkezlsre 6tt6 hatdidlben. E
jeldlt nyilvdntaft4sba vdtetdre iiletlkes v6taszt6si bizofts1g h ivatatblt
cisszege minden be nem nyhjtoft aj6nl6fv ut6n ezer forint. Nem szab
hatdridd elteltdt k6vet6 napon benyrtjtott, aj6nt6st nem tartalmaz1 aj6
a birsdg kiszabdsdrhl a jet1tt bejetentls1re nyitua 6tt6 ha6nd| ettettlt

a filggetlen jel1ltkdnt indulni
lkflteles ltadni a v6laszt6si
elmulasztitsa esetln a
birsdgot szab ki. A birsdg
ki bfrsdg a legk6s6bb a fenti
urtdn. A vdlasztasi bizottsdg
nyolc napon bel1ld6nt.

A helyi

bnkormdnyzati
bekezddse 6s a helyi

6s polgdrmesterek 6ltal6nos vdlasztdsdn

a

Ve. 307/G. S 0)

kdpvisel6k 6s polgdrmesterek 2019. okt6ber 13. napjdra kitfiz1ft
6s hatdrnapjainak meg 1llapitdsdrhl sz6l6 1 9/20 1 9. (V I l. 29.) I M rendelet
vdlasztdsa eljdrlsi
(tovdbbiakban: lM rendelet) 2 $a alapjdn a polgdrmesterjelhltet legk6s6bb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6rdig kellett bejelenteni Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdg ndl.

Jeldlt az ajdnl6ivek
szeptember 9-6n 16.00 6r6ig,
a Helyi Vdlasztdsi lroda
Fentiek alapjdn a HelyiVi
(3) be kezd 6 se ibe n 169 z itett,
fog I altak szerint d0ntdtt.

'

vonatkoz6 6tadds-6tu6teli jegyz6k6nyv tan0sAga szerint 2019.
2019. szeptember 10-6n 16.00 6r6ig 2 db ajdnl6ivet nem adoft 6t
a Ve. 124. S Q) 6s
1taddsdra vonatkoz6 kdtelezefts6g6t, ez6rt a rendelkezd r1szben

i Bizottsdg megdllapitja, hogy a Jelhlt megsdrtefte

il.
A hatdrozat a Ve. 124. $
rendelet 21. 6s 23. $6n, a
224. $itn, az illet6kekrdl
bekezd6s 1. pontjdn alapul.

bekezd1sein, a 301. $-5n, a 307/G. $ (1,) 6s (2) bekezd6s6n, az lM
sz6l6 tdj6koztatds a Ve. 221. $ (1) bekezddsAn, a 223. $6n,
tdj1koztatds az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XClll. t6ru6ny 33. S Q)
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