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SzendreiSzabolcsegyé niké pviselőjetöltnyilvántartásbavé telé ről
szŐIŐ2OL1 é vi XXXVL tÖrvé nY
GalgamácsaHelyi yá|asú ásiBizottsága aváIasztási eljárasról

(Ye.)307lG.§(2)bekezdé sé benmegállapí totthatásköré bene|járvaSzendreiSzabolcs
tárgyábanmeghoztaazalábbi
független egyé ni ké pviselőjetölt nyilvántartásba vé telé nek

HATÁROZATOT
A

HVB) Szendrei Szabolcs
számalattilakostahelyiönkormrányzatiké pviselőké s

Galgamácsa Helyi Y álasztási Bizottság (továbbiakban:

polgármesterek 2019. é vi váIasrtásé nfüggetlenegyé niké pviselőjelöltké ntnyilvántartásba
veszi.

Bizottsághoz (1052 BudaPest V'
Jelen határozat ellen a pest Megyei Területi Yí ,asú ási
HelYi Y á|asztási Bizottságh oz (2183
Varoshaz u. 7 .) cí mzett, de e haározatothozó Galgamácsa
van helye, A fellebbezé st
Galgamácsa, Petőfi u. 105.) előterjesztett fellebbezé snek
ú ton kell benyú jtani ú gy, hogy az
szemé lyesen, levé lben, telefaxon vagy elektronikus
napon t6 őráig megé rkezzet a
legké sőbb jelen határ ozat meghozata?átőI szálmí tott harmadik
jogszabálysé rté sre hivatkozássa|,
Galgamácsa Helyi YáIasztásí Bizottságé ú ,toz. Fellebb ezé st
ellen lehet benyú jtani
illetve aváIasztásibizottságmé rtegelé si jogköré ben hozotthatározata

(e.223.

§ (3) bek.).

A fellebbezé snek tartaimaznia kell

a

Ve. 223. § (3) bekezdé s szerinti alaPlát' benYujtojanak

_ ha a lakcí mé től (szé khelyé től) elté r _postai é rtesí té sicí mót,
illetve ha a külftildön é lő
továbbá a ké relem benyú jtójának szemé lyi azonositőjált,
nem rendelkezik szemé lyi
magyarországí 1akcí mme1 nem rendelkező válasáópolgar
tí Pusát é s számát' vagY jelÖlŐ
azonosí tóv a|, a magyar állampolgárságát igazolő okiratának
vé teli szé tmát,
szewezetvagy mas szervezeteseté ben a bí rósági nyilvántartásba

nevé t, lakcí mé t (szé khelyé t)é s

Indokolás
egyé ni ké pviselőjelöltké nt törté nő
Szendrei Szabolcs 20Ig. szeptember 4_é n ké rte fi,iggetlen
é s polgármesterek 2019, é vi
nyilvantartásba vé telé ta helyi önkormarryzati ké pviselők
által elŐÍ rt E2 je]lŰ,,EgYé ni jelÖlt
váIasú ásán Benyú jto tta a 2012019. (vII.30.) IM rendelet
váIasztásán" nYomtatvánYt é s
bejelenté se a helyi önkormányzati ké pviselőké s polgármesterek

3í vvá|asztópolgárajánlásáttartalmazőajánlóí vet,
2019, augusáus 8_án
A Galgamácsa é s Vácegres Helyi YáIaszrásí Iroda (továbbiakban: HvD
sztiksé ges ajánlások számát 16
közlemé nyben Galgamácsa települé sen a ké pviselőjelöltsé ghez
főben állapí totta megtovább folytatni, ha
A Ve. l27. § (2) bek. atapján az ajánlé sok té teles ellenőrzé sé t nem kell
jelöltsé ghez szüksé ges számot,
bizonyossá válik, hogy az é rvé nyesajánlások számaelé ri a

valamint
A HVI aye.125-|27. §-ánakmegfelelően ellenőrizte a jelölt adataité s választójogát,
az ajániőí veken szereplő ajanlások közül a következő merrnyisé get. A HyI az ajánlások
el lenőrzé sé í őI tájé koztatta a HVB -t.
Iroda elvé g ezte a Y e. I27 . § (2) bekezdé sé nek megfelelően az ajánlások
ellenőrzé sé t, melynek eredmé nye a következő:
- szüksé ges ajanlások száma:16

A Helyi Választási

ajanlások szé mla:21
- é rvé nyesajanlások száma;2I

- ellenőrzött

száma2l,
A Helyi Választási Bizottság megállapí totta, hogy aleellenőrzÖtt é rvé nYes ajánlások
szóló 2010,
amely megfelel a helyi önkormányzati ké pviselők é s polgarmesterek választásarÓl
é vi L. törvé ny 9. § (1) bekezdé se szerinti követelmé nyeknek, a meghatározott mennYisé gű
ajánlástajelölt összegyűjt

őtte,

ezzela nyilvántartásba vé telj ogszabályi felté teleinek eleget tett.

j
a tÖrvé nYben elŐÍ rt
Tekintettel arua, hogy a j elölé s a törvé nyes felté teleknek megfelel é s a elölt
nyllatkozatait meglette, a HVB a rendelkező ré szben foglaltak szerint dÖntÖtt.

Ahaté nozataye.307lG

§ (1) é s (2)bekezdé sé n,a

jogorvoslatrólvaló tájé koztatásaYe-223.

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