GALGAvrÁcsa HELYI vÁr,aszrÁsI Bí ZoTTsÁc
1812019. (Ix.09.)

Holló Pé ter egyé ni ké pviselőjelöIt nyilvántartásba vé telé ről
GalgamácsaHelyi Válasáási Bizottságaavá|asrtásieljarásról szőlő20l3. é vi XXXVI. törvé nY
(ve.) 307lG. § (2) bekezdé sé ben megállapí tott hatasköré ben eljáwa Holló Pé ter fÜggetlen
egyé ni ké pvisetőjelölt nyilvántartásba vé telé nek tárgyábanmeghoztaaz alábbi

HATÁROZATOT
(továbbiakban: HVB) Holló PÓter
szálm alalti lakost a helyi önkormányzati ké pviselők é s
polgármesterek 2019. é vi választásán fiiggetlen egyé ni ké pviselőjelÖltké nt nYilvtántartásba
veszi.

A

Galgamácsa

Helyi Válasáási Bizottság

Jelen határozat ellen a pest Megyei Területi Yátasztási Bizottsághoz (1052 BudaPest V.
Városház u.7 .) cí mzett, de ehatározatot hozó Galgamácsa Helyi Válasáási Bizottsághoz(2l&3
Galgamácsa, Petőfi u. l05.) előterjesáett fellebbezé snek van helye, A fellebbezé st
szemé lyesen, levé lben, telefaxon vagy elektronikus ú ton kell benyú jtani ú gy, hogy az
legké sőbb jelen hattározat meghozatalátől számí tott harmadik napon 16 Őtáig megé rkezzen a
Galgamácsa Helyi yálasztási Bizottságáú toz. Fellebbezé st jogszabálysé rté sre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mé rlegelé sijogköré ben hozott haté rozata ellen lehet benYÚjtani
(Ye.223. § (3) bek.).
tartalmaznia kell a Ve. 223. § (3) bekezdé s szerinti alaPlát, benIujtójanak
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,
a ké relem benl.trjtójanak szemé lyi azonositőját, illetve ha a kÜlftildÖn é lő

A fellebbezé snek

továbbá
magyarországi lakcí mmel nem rendelkező váIasztőpolgé t nem rendelkezik szemé lYi
jelÖlő
azonosí tóva!, a magyar állampo|gárságát í gazotő okiratának tí pusát é s számát, vagY
szewezetvagy mas szervezeteseté ben a bí rósági nyilvántartasba vé teli számát.

Indokolás
Holló pé tet 2019.

er 6-án ké rte fi,iggetlen egyé ni ké pviselőjelÖltké nt tÖrté nő
nyilvántartásba vé telé ta helyi önkormányzati ké pviselők é s Polgrá,rmesterek 2019. é vi
szeptemb

jelű ,,Egyé ni jelÖlt
választásán Benyú jtotta a 20/2019. (VII.30.) IM rendelet áItal előirt E2
és
bejelenté se a helyi önkormányzati ké pviselőké s polgármesterek választásán" nYomtatvánYt
3í vvá|asztópolgárqánlásáttartalmazóajánlóí vet.
A Galgamácsa é s Vácegres Helyi Válasxási Iroda (továbbiakban: HVI) 2019. augusztus 8-án
16
közlemé nyben Galgamácsa települé sen a ké pviselójelöltsé ghez szüksé ges ajánlások szé tmáÍ
fiőben állapí totta meg.

bek. alaplán az ajé nlások té teles ellenőrzé sé t nem kell tovább folYtatni, ha
bizonyossá válik, hogy azé rvé nyesajánlások számaelé ri a jelöltsé ghez sztiksé ges számot.

A Ve.

127. § (2)

valamint
A HVI aye,I25-I27. §-anakmegfelelően ellenőrizte a jelölt adataité s választójogát,
az aján|őí veken szereplő ajánlások közül a következő mennyisé get. A IHYI az ajánlások
ellenőrzé sé r ől tájé koztatta a HVB -t.
Iroda elvé g ezte a Ye. 127 . § (2) bekezdé sé nek megfelelőet az ajé nlások
ellenőrzé sé t, melynek eredmé nye a következő:
- szüksé ges ajanlások száma: 16

A Helyi Válasáási

ajánlások száma: 19
- é rvé nyesajánlások száma: 18
- ellenőrzött

A Helyi yáIasztásiBizottság megállapí totta, hogy a leellenőrzÖtt é rvé nyesajánlások számal&,
szólő 2010.
amely megfelel a helyi önkormányzati ké pviselók é s polgármesterek választásaról
mennYisé gű
é vi L. törvé ny 9. § (1) bekezdé se szerinti követelmé nyeknek, a meghatározott
jogszabályi felté teleinek eleget tett.
aján1ásta jelölt összegyűjtöí te, ezzel anytlvántartásba vé tel
jelölt a tÖrvé nYben előí rt
Tekintettel arra, hogy a jelölé s a törvé nyes felté teleknek megfelel é s a
nyí latkozatait meglette, a HVB a rendelkező ré szben foglaltak szerint dÖntÖtt.

aYe-223.
Ahatározat aye.307lG § (1) é s (2)bekezdé sé n,a jogorvoslatról való tájé koztaÍ ás
§-án é s 224. §-án alapul.
Galgamács a, 2019. szeptember 9.
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