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912019. (Ix.09.)

Koza Tamás egyé ni ké pviselőj elölt nyilvántartásba vé telé ről
GalgamácsaHelyi Választási Bizottságaavá|asztási eljárásról szőlő20l3. é vi XXXVI. törvé ny
(e.) 307/G. § (2) bekezdé sé ben megállapí tott hatásköré ben eljárva Koza Tamás független
egyé ni ké pviselőjelölt nyilvántartásba vé telé nek tángyábanmeghozta az alábbi

HATÁROZATOT

A

Galgamácsa

Helyi Yálaszté si, Bizottság (továbbiakban: HVB) Koza Tamás
szé tm alatti lakost a helyi önkormányzati kepviselők

és

polgármesterek 2019. é ví váIasztásan fiiggetlen egyé ni ké pviselőjetöltké nt nyilvántartásba
veszi.
Jelerr határozat eIlen a Pest Megyei Teriileti Válasáási Bizottsághoz (1052 Budapest V.
Városház 1.7 .) cí mzett de e határozatothoző Galgamácsa Helyi Választási Bizottsághoz (2183
Galgamácsa, Petőfi u. 105.) előterjesáett fellebbezé snek van helye. A fellebbezé st
szemé lyesen, levólben, telefaxon vagy elektronikus ú ton kell benyú jtani űgy, hogy az
legké sőbb jelen hatrározat meghozatalátől szé tmí tottharmadik napon 16 őtáigmegé rkezzen a
Galgamácsa Helyi Yálasrtási Bizottságáltoz. Fellebbezé st jogszabálysé rté sre hivatkozással,
illetve a választé si bizottság mé rlegelé sijogköré ben hozott haté trozata ellen lehet benyujtani
(Ye.223. § (3) bek.).

A

fellebbezé snek tartalmazrtia kell a Ve. 223. § (3) bekezdé s szerinti alapját, benyú jtójának
nevé t, lakcí mé t (szé khelyé t) é s - ha a lakcí mé től (szé khelyé től) elté r -postai é rtesí té sicí mé t,
továbbá a ké relem benyujtojának szemé lyi azonosí tóját, illetve ha a kiilloldön é lő
magyarországs lakcí mmel nem rendelkező választőpolgé n nem rendelkezik szemé lyi
azonosí tóval, a magyat állampolgárságát igazoló okiratrának tí pusát é s szárnát, vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet eseté ben a bí rósági nyilvántartásba vé teli számát.

Indokolás
Koza Tamás 2019. szeptember 6-an ké rte fiiggetlen egyeni kepviselőjelöltké nt törté nő
nyilvántartasba vé telé ta helyi önkormrányzati kepüselők é s polgármesterek 2019. é vi
választásán Benyujtotta a 20/2O19. (VII.30.) IM rendelet áItal előí rt E2 jelű,,Egyé ni jelölt
bejelenté se a helyi önkormanyzati kepviselőké s polgármesterek váIasztásán" nyomtatvanyt é s
3ivválasztópolgaraján|ásáttarta|mazőajánlóí vet.
A Galgamácsa é s Vácegres Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 20|9. augusztus 8-án
közlané nyben Galgamácsa települé sen a kepviselőjelöltsé ghez szüksé ges ajánlások számát 16
fií ben állapí totta meg.
A Ve. l27. § (2) bek. alapján az ajé nlások té teles ellenőrzé sé tnem kell tovább folytahi, ha
bizonyossá válik, hogy az é rvé nyesajanlasok száma elé ri a jelöltsé gltez szüksé ges számot.

A HVI aye.125-727. §-ánakmegfelelően ellenőrizte a jelölt adataité s választójogát, valamint
az qánűőiveken szereplő ajánlások közül a következő mennyisé get. A HYI az ajánlások
ell enőrzé s é r őI tájé ko ztatta a HVB -t.
Iroda elvé gezte aYe. I27. § (2) bekezdé sé nek megfelelŐet az ajánlások
ellenőrzé sé t, melynek eredmé nye a következő:

A Helyi Választási

- szüksé ges ajánlások szátma;16

ajanlások száma:23
- é rvé nyesajanlások száma:22

- ellenőrzött

A Helyi Választási Bizottságmegállapitotta, hogy aleellenőrzött é rvé nyesajánlások száma22,
amely megfelel a helyi önkormányzati ké pviselők é s polgármesterek választásáról szőlő 2010.
é vi L. törvé ny 9. § (1) bekezdé se szerinti követelmé nyeknek, a meghatározott mennyisé gú
ajánlást ajelölt összegyú jtőtte, ezze|a nyilvántartásba vé telj ogszabáIyi felté teleinek eleget tett.
Tekinteffel ana,bogy a jelölé s a törvé nyes felté teleknek megfelel é s a jelölt a törvé nyben elŐÍ rt
nyllatkozatait megtette, a HVB a rendelkező ré szben foglaltak szerint dÖntÖtt.

Ahatározat aYe. 307lG § (1) é s (2) bekezdé sé n,a jogorvoslatról való tájé koztatás aYe. 223.
§-án é s 224. §-án alapul.
Galgamács a, 20L9. szepternber 9.
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