GALGAvrÁcsa HELyI vÁraszrÁsr BIzoTTsÁc
8lz019. (Ix.09.)
Kovács Zso|t egyé ni ké pvisetőj elött nyilvántartásba vé telé ről
Galgamácsa Helyi Választási Btzottsága aváIasztási eljárásról szőlő 2013. é vi XXXVI. tÖrvé nY
(Ve.) 307/G. § (2) bekezdé sé ben megállapí tott hatásköré ben eljárva Kovács Zsolt fÜggetlen
eryé ni ké pviselőjetött nyilvantartásba vé telé nektárgyábanmegfuoztaazalrábbi

HATÁROZATOT

A

Galslmácsa Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) Kovács Zsolt
szátm alatti lakost a helyi önkormányzati ké pviselők é s
polgármesterek 2019. é vi v áIasztásán független eryé ni ké pviselőj elöltké nt nyilvántartásba
veszi.

Jelen határozat ellen a Pest Megyei Területi Választasi Bizottsághoz (1052 BudaPest V.
Yárosházu.7.) cintzett, de ehatározatothoző Galgamácsa Helyi YáIasztási Bizottsághoz (2183
Galgamácsa" Petőfi u. 105.) előterjesáett fellebbezé snek van helye. A fellebbezé st
szerné lyesen, levé lben, telefaxon vagy elektronikus ú ton kell benyú jtani ŰgY, hogY az
legké sőbb jelen hatarozat megltozatalátől számitott harmadik napon 16 Őráí gmegerkezzen a
Galgamácsa Helyi Választási Bizottságrához. Fellebbezé st jogszabálysé rté sre hivatkozással,
illetve a váIasztási bizottság mé rlegelé sijogköré ben hozott hatáttozata ellen lehet benffitani
(Ye.223. § (3) bek.).
fellebbezé snek tartalmaznia kell a Ve. 223. § (3) bekezdé s szerinti a|apját, benyujtójának
nevé t, lakcí mé t (szé küelyé t) é s _ ha a lakcí mé től (szé khelyé től) elté r -postai é rtesí té sicí mé t,
továbbá a ké relem benyujtojanak szemé lyi azonosí tóját, illetve ha a kí ilfoldön é IŐ
magyarorszá§ lakcí mmel nem rendelkező váIasztőpolgár nem rendelkezik szemé lyi
azonosí tóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának tí pusát é s számát, vagy jelölő
szervezet vagy mas szqvezet eseté ben a bí rósági nyilvrántartásba vé teli számát.

A

Indokolás
Kovács Zsolt 2019. szeptember 5-é n ké ,rte fiiggetlen egyé ni ké pviselőjelöltké nt törté nő
nyilvántartásba vé telé ta helyi önkormányzati kepviselők é s polgármesterek 2019. é vi
választásán Berryú jtotta a 2012019. (VII.30.) IM rendelet áLtal előí rt E2 jelrű ,,Egyé ni jelölt
bejelenté se a helyi önkormanyzati kepviselőké s polgármesterek választásái' nyomtatványt é s

3ivvá|asztőpolgarajánlásáttartalmazőajánlóí vet.
A Galgamácsa é s Vácegres Helyi Választasi Iroda (továbbiakban: HVD 2019. augusztus 8-án
közlemé nyben Galgamácsa települé sen a kepviselőjelöltsé ghez szüksé ges ajanlások számát 16
föben állapí totta meg.
A Ve. t27. § (2) bek. alapján az ajánlások té teles ellenőrzé sé t nem kell tovább folytatni, ha
bizonyossá válik, hogy az é rvé nyesajánlások számaelé ri a jelöltsé ghez sziiksé ges számot.

valamint

A HVI aye.125-t27. §-án*.megfelelően ellenőrizte a jelÖlt adatalté s választójogát,
az ají nlőí veken szereplő ajanlások közül a következő mennyisé get. A HVI az ajanlások
ell enőrzé s é r ől táj é ko ztatta a HVB -t.

Iroda elvé gezte aYe. 127. § (2) bekezdé sé nek megfelelŐen az aján''ások
ellenőrzé sé t, melynek eredmé nye a következő:

A Helyi Választási

- szüksé ges ajánlások száma;76

ajánlások száma:24
- áwé nyes ajánlások száma:24

- ellenőrzött

A Helyi Választási Bí zottságmegállapí totta, hogy a leellenőrzÖtt é rvé nyesajánlások szátma24,
szÓlÓ 2010.
amely megfelel a helyi önkormányzati ké pviselők é s polgármesterek választásárÓl
é vi L. törvé ny 9. § (1) bekezdé se szerinti követelmé nyeknek, a meghatározott mennYisé gű
eleget tett.
ajánlást ajelölt összegyú jtö tte, ezzela nyilvántartásba vé tel j ogszabáIyt felté teleinek
jelölt a tÖrvé nYben elŐÍ rt
Tekintettel arra, hogy a jelölé s a törvé nyes felté teleknek megfelel é s a
nylatkozatait megtette, a HVB a rendelkező ré szben foglaltak szerint dÖntÖtt.
Ahatározat aye.3O7lG § (1) é s (2)bekezőé sé n, a jogorvoslatrÓl valÓ tájé koztatás aYe.223.
§-án é s 224. §-arLalapul.
Galgamács a, 2019. szeptember 9.

flffi
".,

W

§§"*5".o

{, {tüt
,

,]

.

i

Lt

! Keller Szilvia Mária

HVB elnöke

