GALGAtvtÁcsat
HELyI öNxonmÁNyzATI

vÁraszrlis

2019. október 13.
Tqé koztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2OI9. október 13. napjára kitűzé sre került a polgárrnester é s a helyi
önkormányzati ké pvi s elők 2 0 1 9. é v t v álasztása.
Szavazőkör: 001. számű: Ga|gamácsa, Petőfi u. I] .
Szavazőkőr:002. számú : Galgamácsa, Kossuth L. u. 16.
Választópolgárok száma; 1582 fő

Galgamácsán a települé si ké pviselők száma:6 fő
Polgármesterjelölt állí táshoz szüksé ges ajánlások száma: 48 fő
Ké pviselőjelölt állí táshoz szüksé ges ajánlások száma: 16 fő.
Nemzé ti sé gi önkorman y zatí v álasztás Gal gamács án nem lesz.

Jelöltet ajánlani ajánlóí ven lehet. Az qánlőí vet a fiiggetlen jelöltké nt indulni szé ndé kozőválasztópolgár, illetve a
jelölő szewezet a Helyi YáIasztási Irodától (HVD igé nyelheti.
AHvIlegkorábban2019. augusztus 24-é n(tekintettel arta,hogyezanap nemmunkanap,igy2019. augusztus
26-án hé tfőn) átadja az igé nylrő ré szé reaz á|ta|a igé nyelt mennyisé gű ajánlóí vet. Egy ajánlóí ven 8 ajánlási
lehetősé g van. (Amerrnyiben igé ny merül fel az augusztus 24-i, szombati napi kiadással kapcsolatban, Úgy előre
egyeztetettidőpontban az átadás megtörté nik, azon a napon csak ügyeletet tartunk.)
Az ajánlőí vek a Galgamácsai Közös Önkormanyzatthivatalban, ügyfé lfogadási időben ké rhetőek, illetve adhatóak
1e.

A HVI valamennyi ajánlóivet egyedi azonosí tóval lát el (Ve.120-121

§).

a települé sen választőjoggal rendelkezlk. Az
jőlolvashatóan
azajánlástadővá|asztőpolgar nevé t, szemé lyi azonosí tőját,magyarországi
ajánlóí vrerákell vezetní
lakcí mé t, az é desarryja nevé t, valamint az qánlő választópolgárnak saját kezűleg kell aláirnia.

Az aválasztópolgár

ajánlhat jelöltet, aki az önkormányzativáLasztáson

Egy váIasztópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgar egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az
ajánlás nem vonható vissza.

ajánlást a lakosok zaklatása né lkül, a jelölő szervezet ké pviselője vagy jelöltké nt indu|ni szándé koző
választópolgar, illetve annak ké pviselője bárhol gyűjthet, kivé telt ké peznek a következők:
Nem gyűjthető ajánlás:
- az ajánlást gqjtő é s az aján\ó munkahelyé n munka idejé ben vagy munkaviszonyból, illetve munkavé gzé sre
iranyuló más j o gviszonybó 1 fakadó munkavé gzé si kötelezettsé ge telj esí té seközb en,
- a Magyar Honvé dsé gné al központi államigazgatási szervekné l szolgálati viszonyban lé vő szemé lytől a
szolgálatí helyé n vagy szolgálati feladatának teljesí té seközben,
- tömegközlekedé si eszközön,
- áIlami, helyi é s nemzetisé gi önkormányzati szervek hivatali helyisé gé ben,
- felsőoktatási é s köznevelé si inté zmé nyben,
- egé szsé g"gyiszo|gáltatőhelyisé gben.
Azajánlásé rtazajánlást adó választópolgárré szé re előnl adni vagyí gé rni tilos. Az ajánlást adőválasztőpo|gár az
ají nlásé rtnem ké rhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnl vagy annak igé reté t.(Ve.I22-I23. §)

Az

Jelöltet bejelenteniazaján|őí vekátadásával kell legké sőbb2019. szeptember 9. (hé tfő) 1600 óráig.
A jelölteket a Helyi Választási Bizottság (HVB) folyamatosan veszi nyilvántartásba, majd a bejelenté si határidőt
követően sorsolással á|lapí tlameg, hogy a szavazőlapon hogyan következzenek egymás után.
Minden ajánlőivet vissza kell hozni a hivatalba, azok visszavé telre kenilnek. A jelölt által átyett, de üresen maradt
ajánlóí vek leadási határideje 2019. szeptember 10 (kedd) 16 óráiglehetsé ges.

E kötelezettsé g elrrlulasztása escté n a HVB hil,atalból eljárva bí rságot szab ki. A bí rság Összcge mitlden bc tret-t-t
nyú jtott ajánlcií v után ezcr tbrirrt. Netli szablratci ki bí rság a lcgké sőbb a jeliilt bejclentósé re rcrldelkczé sre állÓ
124.§)
határiclőeltelté tktjvetijllapo11benyú jtottajánlástnetltafialnazóajánlóí vutátl.(Ve.
tagot 2019. október,1. (pé ntek) 16')') óráig delegálhatrlak.
lakcí rnrrrel renclclkeztliűk a telepLilé ser-r, ez az (l esetükben aZ 1leln fblté tei.

A jeltlltek a HVB-ba

Az átjelentkezé si ké relmek leadási határideje: 2019. október 9. (szerda)

A mozgóurna iránti

A

rnegbí zott tagokr"rak ncnl kcll

1600,

ké rehr-reket tblyamatosan tbgadjuk. dolgozzuk fel. Berryú jthatÓ: szemé lyesen, nreghatalrrrazott

űtján (zárt"borí té kban) vagy a valasztas,hu o1dalon keresztül (ügyfé lkapuval vagy anÓlkÜl is).

A választással kapcsolatos további intbrmációkat nlegtalálnak

a w*W.W.y4,1asztaq.hu oldalon.

Jelöltek további tájé koztatásaz
adózói adatbázis
tlugyo.o.rzághelyí önkom'ányzatairől szóló 2011. é vi CLXXXIX. tv. (Mötv) 38. § (a) bek, előí rja, hogY a
ké pviselő a megválasztásátőI számí tott 30 napon belül köteles ké relmezni felvé te\é t az adózás rendjé rŐl szÓlÓ
törvé nyben rneghatározott köztarlozásmentes adózőtadatbázisba . Az adatbázisba törlé nő felvé telre iránYuló ké relme
benyú jtásának hónap3át követő hónap utolsó napjáig köteles a ké pviseló-testületné l igazolnt az adaftázisba valÓ

köztartozásmentes

felvé tel é nek megtörté nté t.

Amennyiben a NAV megállapí tja, hogy a ké pviselő az adatbázisba törté nő felvé tel felté teleinek nem felel meg
(vagyis valamilyen tartozása van), az adatbí aisből törli é s erről közvetlenül a ké pviselő-testületet é s a
kormányhivatalt é rtesí ti.
Ebben az esetben van lehetősé ge a ké pviselő-testtiletnek a mé ltatlanságinté zmé nyé velé lni (Mötv. 38. §), vagyis a
ké pviselő-testület batí rozatával megszünteti a ké pviselő megbizatását. Az adaí bázisba való felvé teli ké relmet
kizárólagosan elektronikusan lehet megtenni, melyhez ügyfelkapus regisztráció szÜksé ges.

kormányhivatali ké pzé s
Az Mötv. 32. § (2) bek, j) pontja alaplán az önkormé nyzati ké pviselő az esküté telé t követő három hónapon belül
köteles ré szt venni a kormányhivatal álta| szervezettké pzé sen.

vae.yonnvilatkozatté teli kötelezettsé g
Az Mötv. 39. § (1) bek. é rtelmé ber.az önkormányzati ké pviselő megválasztásátől, majd ezt kÖvetően minden é v
január 1-jé től számí tottharminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az ÖnkormánYzati ké Pviselő saját
vagyonnyil atkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban é lő házas- vagy é lettársának, valamint eltartott
gyermeké nek vagyonnyl|atkozatát. (2) bek. ,,A vagyonnyl|atkozat té telé nekelmulasztása eseté n - annak
benyú jtásáig - az önkormányzati ké pviselő e tisztsé gé ből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdí jat,
termé szetbeni juttatást, költsé gté dté st nem kaphat."
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