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Rózsai piroska egyé ni ké pviselőjelölt nyilvántartásba vé telé ről
é vi XXXVL tÖrvé nY
hatásköré ben e\jáwaRÓzsai Piroska fÜggetlen
§ (2) bekezdé sé benmegállapí tott
nyilvántartásba vé telé nektárgyábanmeghozta az a|ábbi

GalgamácsaHelyi yálasztásiBizottsága aváIasrtási eljarásról

ryeJ :ozlc.

szÓ1Ő201r3,

egyé ni ké pviselőjelölt

HATÁROZ^TOT
Rózsai Piroska
Galgamácsa Helyi Yá|asztási Bizottság (továbbiakban: HVB)
és
szátm alatti lakost a helyi önkormányzati ké pviselők
polgármesterek 2019. é ví választásánfüggetlenegyé niké pviselőjelöltké ntnyilvántartásba
veszi.

A

Bizottsághoz (L052 BudaPest V,
Jelen hatar ozat el|en a pest Megyei Területi Választási
yfuoshé nu.1.) cí mzett, de ehatározatothozó GalgamácsaHelYi YáLasú ásiBizottsághoz(2l83
van helye, A fellebbezé st
Galgamácsa, Petőfi u. 105.) előterjesztett fellebbezé snek
kell benyú jtani ú gy, hogy az
szemé lyesen, levé lben, telefaxon Vagy elektronikus ú ton
napon 16 őráí g megé rkezzen a
legké sőbb jelen határozat megh ozata|átő| számí tott harmadik
jogszabálysé rté sre hivatkozássa|,
Galgamácsa Helyi yálasztási Bizottságahoz. Fellebbezé st
ellen lehet benYÚjtani
illetve aváIasú ásibí zottságmé rlegelé si jogköré ben hozott határozata
(Ye.223. § (3) bek.).
alaPját' benYú jtójának
fellebbezé snek tartaimaznia kell a Ve. 223. § (3) bekezdé s szerinti
elté r _postai é rtesí té sicí mé t,
_
nevé t, lakcí mé t (szé khelyé t)é s ha a lakcí mé től (szé khelyé től)
illetve ha a külftildön é lő
továbbá a ké relem benyú jtójrának szemé lyi azonositőját,
nem rendelkezik szemé lyi
magyarországi lakcí mmel nem rendelkező választőpol,gár
tí Pusát é s szé tmát' vagY jelÖlő
azonosí tóv a|, a magyar állampolgarságát í gazo!ő okiratának
vé teli számáL
szervezetvagy mas szewezetesetóben a bí rósági nyilvántartásba

A

Indokolás
tÖrté nő
Rózsai Piroska 2019. szeptember 4-é n ké rte független egyé ni ké pviselŐjelÖltké nt
é s polgármesterek 2019, é vi
nyilvántartásba vé telé ta helyi önkormányzati ké pviselők
áItaI eIŐÍ rt E2 jelŰ "Egyé ni jelÖlt
váIasztásé n Benyú jtotta a 2012019. (VII.30.) IM rendelet
erek válasú ásán" nyomtatványt é s
bejelenté se a helyi önkormányzati ké pviselőké s polgármest

3í vváIasztópolgárajé n|ásáttartaLmazóajanlóí vet,
2019, augusáus 8_án
A Galgamácsa é s Vácegres Helyi Válasáási Iroda (továbbiakban: HVI)
szüksé ges ajanlások számát 16
közlemé nyben Galgamácsa települé sen a ké pviselőjelöltsé ghez
főben állapí totta meg.
tovább folYtatni, ha
A Ve. l27. § (2) bek. alapjé n az aján!ások té teles ellenőrzé sé tnem kell
jelöltsé ghez sziiksé ges számot,
bizonyossá válik, |togy azé rvé nyes ajánlások számaelé ri a

a jelölt adataité s választójogát, valamint
A HVI aye. t25_I27. §_anakmegfelelóen ellenőrizte
mennyisé get, A HyI az ajánlások
az aján|őí veken szere|to u3ana.ok közül a következő
ellenőrzé sé ről táj é kozt alta a HVB-t,

megfelelŐen az
A Helyi yáIasztásilroda elvé gezte aye. I27. § (2) bekezdé sé nek

ajánlások

ellenőrzé sé t, melynek eredmé nye a következő:
- szüksé ges ajanlások száma" 16
- ellenőrzött ajánlások száma:20
- é rvé nyesajánlások száma:20

é rvé nyesajánlások szárta2U,
A Helyi Yálasztásl,Bizottságmegállapí totta, hogy aleel|enőrzött
szó]ló 2010,
é s polgármesterekvá|asztásáről,
amely megfelel a helyi önkormányzati ké pviselők
a megbatározott mennyisé gű
é vi L. törvé ny 9, § (1) bekezdé se szerinti követelmé nyeknek,
vé tel j ogszabá|YÍ felté teleinek eleget tett'
ajanlást a jelölt osszegyrijto tte, ezzel anyí Wántartásba

Tekintettel ata,hogya jelölé s
nylIatkozatait

-"$eite,

a

HVB

jelölt a törvé nyben előí rt
törvé nyes felté teleknek megfelel é s a
a rendelkező ré szben foglaltak szerint döntött,

a

a jogorvoslatról való tájé koztatás aYe.223.
Ahatározat aYe.307lG § (1) é s (2)bekezdé sé n,
§-an é s 224. §-ánalapul.
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