GALGAvrÁcsl HELyI v l1,tszrÁsr BIzoTTsÁc
11l20l9. (Ix.09.)
Mó ricz l§Ááté egyé n í ké pvisetőj elölt nyilvá

n ta
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Galgamácsa Helyi Válasáási Bizottsága aválasztási eljarásról szőlő20l3. é vi XXXVI. törvé ny
(Ve.) 307lG. § (2) bekezdé sé ben megállapí tott hatasköré ben eljrárva Móricz M:áté független
egyé ni ké pviselőjelölt nyilvántartásbavé telé nek tárgyábanmeghoztaaz alábbi

HATÁROZATOT
Galgamácsa Helyi Yálasnási Bizottság (továbbiakban: HVB) Móricz Máté
, szátm alatti lakost a helyi önkorm:inyzati ké pví selők é s
polgármesterek 2Ol9. é vi v á|asztásán fiiggetlen egyé ni ké pvisetőj elöltké nt nyilvántartásba
veszi.

A

Jelen határozat ellen a Pest Megyei Területi YáIasú ási Bizottsághoz (1052 BudaPest V.
Yárosházu.7.) cí mzett, de ehatározatothoző GalgamácsaHelyi Yá|asztási Bizottsághoz(2183
Galgamácsa, Petőfi u. 105.) előterjesáett fellebbezé snek van helye. A fellebbezé st
szemé lyesen, levé lben, telefaxon vagy elektronikus ú ton kell benyú jtani ÚgY, hogY az
legké sőbb jelen hatrirozat meghozatalátől számí tott harmadik napon 16 Őráí g megé rkezzen a
Galgamácsa Helyi Választási Bizoí tságé ú toz. Fellebbezé st jogszabálysé rté srehivatkozással,
illetve a váIasztási bizottság mé rlegelé sijogköré ben hozott határozata ellen lehet benYÚjtani
(Ye.223. § (3) bek.).
fellebbezé snek tarta|maznia kell a Ve. 223. § (3) bekezdé s szerinti alapját, benyujtójának
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 benyujtójanak szemé lyi azonositóját illetve ha a külftjldön é lő
magyarorczági lakcí mmel nem rendelkező váIasztőpolgár nem rendelkezik szemé lYi
azonosí tóval, a magyar állampolgárságát í gazolő okiratanak tí pusát é s szátmáí , vagy jelölő

A

szervezetvagy miás szervezet eseté ben abí rősági nyilvánártásba vé teli számát.

Indokolás
Mő11cz 171áté 20Ig. szeptember 5-é n ké rte ftiggetlen egyé ni ké pviselőjelöltké nt törté nő
nyilvántartásba vé telé ta helyi önkormányzati ké pviselők é s polgarmesterek 2019. é vi
választásán Benyú jtotta a 20/2o19. (VII.30.) IM rendelet á|ta| eLőirt E2 jelŰ,,Egyé ni jelölt
bejelenté se a helyi önkormányzati ké pviselőké s polgármesterekváIasztásán" nYomtatvránYt é s

3í vválasú ópolgárajánlásáttarta\mazőajánlóí vet.
é s Vácegres Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 2019. augusáus 8-iln
közlemé nyben Galgamácsa települé sen a ké pviselőjelöltsé ghez szüksé ges ajánlások számát 16
főben állapí tottameg
A Ve. I27. § (2) bek. atapján az ajánlások té teles ellenőrzé sé tnem kell tovább folYatni, ha
bizonyossá válik, hogy azé rvé nyesajánlások számaelé ri a jelöltsé ghez szÜksé ges számoÍ .

A Galgamácsa

valamint
A HVI aye.l25-I27. §-ánakmegfelelően ellenőrizte a jelölt adataité s válasáójogát,
az ajfuiőiveken szereplő ajanlások közül a következő merrnyisé get. A }JYI az ajánlások
ellenőrzé sé r őI táj é koztatta a HVB -t.
yáIasztást Iroda elvé g ezte a ye. I27 , § (2) bekezdé sé nek megfelelŐen az ajánlások
ellenőrzé sé t, melynek eredmé nye a következő:
- szüksé ges ajánlások száma: 16
- ellenőrzött ajánlások száma:24

A Helyi

- é rvé nyesajanlások száma:23

A Helyi yálasztásiBizottság megállapí totta, hogy aleeIlenőrzÖtt é rvé nyesajánlások száma23,
szŐIŐ 2010.
amely megfelel a helyi önkormányzati ké pviselők é s polgármesterek válasáásátrŐI
é vi L. törvé ny 9. § (1) bekezdé se szerinti követelmé nyeknek, a meghatározott mennYisé gű
eleget tett.
j
ajanlástajelölt összegyűjt ötte, ezzela nyilvántartásba vé tel ogszabáIyí felté teleinek

jelölt a tÖrvé nYben előí rt
Tekintettel ap,a,hogy a jelcllé s a törvé nyes felté teleknek megfelel é s a
nyilatkozatait meglette, a HVB a rendelkező ré szben foglaltak szerint döntÖtt.

Ahatározataye.307lG

tájé koztatásaYe.223§ (1) é s (2)bekezdé sé n,ajogorvoslatról való

§-an é s 224. §-án alapul.
Galgamács a, 2019. szeptember 9.
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