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Ecker Tamás polgármesterjelött nyilvántartásba vételéről
GalgamácsaHelyi Választási Bizottságaaválasztási eljárásról szőlŐ20I3. évi XXXVI. tÖrvénY
(Ve.) 30]lG. § (2) bekezdésébenmegállapított hatáskÖrében eljarva Ecker Tamás
polgármesterjelölt nyilvántartásba vételénektrárgyában meSlozta az a|ábbi

HATÁROZATOT

A

Galgamácsa

Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) Ecker Tamás
szám alatti lakost a helyi önkormányzati kepviselők

és

polgármest erek 2ot9. évíváIasztásán polgármesterjelöltként nyilvántartásba veszi-

Jelen határozat ellen a pest Megyei Területi Yálasztásí Bizottsághoz (1052 BudaPest V.
yárosházu.1 .) cimzett, de e határozatothozó Galgamácsa Helyi Választási Bizottsághoz (2|83
Galgamácsa" petőfi u. 105.) előterjesztett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést
személyesen, 1evélben, telefaxon vagy elektronikus úton kell benyújtani ÍgY, hogY az
legkésőbb jelen határozat megltozataLátő| számított harmadik napon 16 Őráigmegérkezzen a
Galgamácsa Helyi Válasáási Bizottságához. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a váIasztási. bizottság mérlegelésijogkörében hozotthatározata ellen lehet benYujtani

(Ye.223.

§ (3)bek.).

fellebbezésnek tarta\mania kell a Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját, benyujtójának
nevéto lakcímét (székhelyét)és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér -postai értesítésicímét,
továbbá a kérelem benyujtójanak személyi azonositőját, illetve ha a kiilloldÖn éIŐ
magyarország lakcímmel nem rendelkező választőpolgár nem rendelkezik személYi
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratanak típusát és szálmát, vagy jelÖlő

A

szervezetvagy más szervezet esetében a bírósági nyilvantartásba vételi számát.

Indokolás
Ecker Tamás 2019. szepternber 4-én kérte fiiggetlen polgármesterjelÖltként tÖrténő
nyilvántartásba vételéta helyi önkormrányzati kepviselők és polgármesterek 2019. évi
választásán Benyújtotta a 20l2o14. (VII.30.) IM rendelet által e|Őitt E2 jellŰ,,Egyéni jelÖlt
bejelentése a helyi önkormtínyzati kepviselőkés polgármesterek váIasztásátf' nyomtatványt és
7ivválasztópolgarajánlásáttaft almazőajanlóívet.
A Galgamácsa és Vácegres Helyi Yálasztást lroda (továbbiakban: HVI) 2019. augusztus 8-án

közleményben Galgamácsa településen a polgármesterjelöltséghez szükséges ajánlásokszámát
48 föben állapította meg.
A Ve. t27. § (2) bek. alapján az ajánlások tételes ellenórzését nem kell tovább folytatni, ha
bizonyossá válik, hogy az érvényesajánlások száma eléri a jelöltséghez sztikséges számOt.

jelÖlt

választójogát, valamint

adatattés
A HVI a Ve. 125-1 27. §-ánakmegfelelően ellenőrizte a
ajánlások
az ajínlőíveken szereplő ajánlások köZül a következő mennyiséget. A ]HYI az
ell enőrz és érő I tájékoztatta a HVB -t.

A Helyi yílasztásilroda e\végezte aye.

727. § (2) bekezdésének megfelelŐen

az ajénlások

ellenőrzését, melynek eredménye a következő:
- szükséges ajanlások száma:48
- ellenőrzött ajanlások száma:56
- érvényesajánlások száma:56

száma 56,
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a\edllenőrzÖtt érvényesajánlások
váIasztásátŐl szÓlÓ 20IO,
amely megfelel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
mennYiségű
évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, a meghatározott
feltételeinek eleget tett,
ajánlást ajelölt összegyűjtőtte, ezzela nyilvántartásba vételj ogszabá|Yi
és a jelÖlt a tÖrvénYben elŐÍrt
Tekintette1 arra, hogy a jelölés a törvényes feltételeknek megfelel
nyilatkozatait megtette, a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint dÖntÖtt.

aYe.223,
Ahatározat aye.307lG § (1) és (Z)bekezdésén,a jogorvoslatról valÓ tájékoztatás
§-án és 224. §-árr alapul.
Galgamács a, 2019 . szeptember 9,
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