GALGAvtÁcsl HELYI vÁr,aszrÁsr BIZoTTsÁc
t6l20l9. (Ix.09.)
1.11áté

Istvá

n

né egyé ni ké pviselőj elölt nyilvá nta rtá s ba vé telé ről

é viXXXVL tÖrvé nY
GalgamácsaHelyi Válasáási Bizottságaaválasztási eljárásról szóló 2013.
fÜggetlen
(Ve.) 307/G. § (2) bekezdé sé ben megállapí tott hatásköré ben eljárva Máté Istvánné
egyé ni ké pvisetőjetölt nyilvant artásbavé telé nek tárgyában meghozta az a|ábbi

HATÁROZATOT
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Galgamácsa

Helyi YáIasrtá";í ":,,ff,
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nyilvántartásba
polgármesterek 2ol9. é vi vá|asztásán független eryé ni ké pviselőjelöltké nt
veszi.

(1052 BudaPest V,
Jelen határozat ellen a pest Megyei Területi Választí si Bizottsághoz
yároshé lzu.7 .) cí mzett, de ehatározatot hozó Galgamácsa Helyi Válasáasi Bizottsághoz(2l&3
A fellebbezé st
Galgamácsa, Petőí i u. 105.) előterjesztett fellebbezé snek van helye.
ÚgY, hogY az
szemé lyesen, levé lben, telefaxon vagy elektronikus ú ton kell benYÚjtani
16 óráig megé tkezzen a
legké sőbb jelen hatar ozat meghozatalőtő| számitoí í harmadik napon
jogszabálysé rté sre hivatkozással,
Galgamácsa Helyi yálaszté si Bizoí tságához. Fellebbezé st
ellen lehet benYÚjtani
illetve a váIaszté si bí zottság mé rlegelé sijogköré ben hozott határozata
(Ye.223. § (3) bek.).
benYÚjtójanak
fellebbezé snek tartalmaznia kell a Ve. 223. § (3) bekezdé s szerinti alaPját,
é rtesí té sicí mé t,
nevé t, lakcí mé t(szé khelyé t)é s - ha a lakcí mé től(szé khelyé től) elté r -postai
ha a külfiildön é |ő
továbbá a ké relem benyujtójának szemé lyi azonosí tőját, illetve
szemé lyi
magyarországi lakcí mmel nem rendelkezó válasrtőpolgár nem rendelkezik
szé tmát, vagY jelÖlő
azonosí tóv al, a magyar állampolgárságát í gazo\ő okiratrának tí pusát é s
szervezetvagy mas szewezeteseté ben a bí rósági nyilvántartásba vé teli számé ú '
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Indokolás
törté nő
Mátó Istvanné 2019. szeptember 5-é n ké rte fiiggetlen egyé ni ké pviselőjelöltké nt
polgármesterek 2019, é vi
nyilvántartásba vé telé ta helyi önkormányzati ké pviselők é s
jelŰ ,,Egyé ni jelÖlt
válasá.ásé n Benyú jtotta a20/2o19. CVII.30.) IM rendelet által e|ŐirtF;2
nyomtatvtí nyt é s
bejelenté se a helyi önkormányzati ké pviselőké s polgármesterekválaszásán"

3í vválasztópolgarajánlásáttartalmazóajránlóí vet,
8-án
A Galgamácsa é s Vácegres Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 2019. augusáus
ajánlások számát |6
közlemé nyben Galgamácsa települé sen a ké pviselőjelöltsé ghez szüksé ges
foben állapí totta meg.
ha
A Ve. 127. § (D b;k. alapján az ajé nlások té teles ellenőrzé sé t nem kell tovább folYtatni,
jelöltsé ghez szüksé ges számot,
bizonyossá válik, ltogy azé rvé nyesajanlások számaelé ri a

valamint

. §-fuakmegfelelően ellenőrizte a jelÖlt adaÍ aité s választójogát'
A HVI az ajánlások
az ajánlőí veken szere|to u3*u.ok közül a következő mennyisé get,

A HV'

a

ellenőrzé

Ve.
sé r

125-1 27

őI tájé koztatta a HVB -t,

az ajánlások
e\vé gezte aye. 127, § (2) bekezdé sé nek megfelelŐen
ellenőrzé sé t, melynek eredmé nye a következő:
- sziiksé ges ajanlások száma: 16
- ellenőrzött ajánlások száma:24

A Helyi yá|asztásilroda

- é rvé nyesajánlások száma:23

ajánlások száma23,

é rvé nyes
A Helyi Választási Bizottság megállapí totta, hogy a leellenőrzött
é s Polgármesterek választásárŐI szŐ|Ó 2010.
amely megfelel a helyi onkormanyzati ké pviselők
a meghatározott mennyisé gű
é vi L. törvé ny 9. § (1) bekezdé se szerinti követelmé nyeknek,
vé tel jogszabálYi felté teleinek eleget tett,
ajánlást a jelölt összegyűjtö fre, ezzel anyilváfiartásba
megfelel é s a jelÖlt a tÖrvé nYben előí rt
Tekintettel arra, hogy a jelölé s a törvé nyes felté teleknek
szerí nt döntött,
nyilatkozatait megtette, a HVB a rendelkező ré szben foglaltak

Ahatfuozat aYe. 307lG § (1) é s (Z)bekezdósé n,
§-án é s 224, §-ánalapul.
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jogorvoslatról való tájé koztatás aYe- 223'

Galgamács a, 2019. szeptember 9,
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kuruczné keller szilvia Mária
HVB elnöke
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