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határozata

Magy Kózség Helyi Választási Bizottsága. a hetyi ónkormányzati képviselók éspolgármesterek 2019' október 13. napjárJ kitízótt íáhsztás polgármester jetóttjeinekszavazólap-minta elrenórzése és jóváhagyása tárgy á,ban izalábbi

xRrÁnozRror

Magy Kózség Helyiválasztási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásrólszóló2013' évi XXXVI' tórvénv (a továbbianÈql: ve.l ioz.Sï j n"r,"ioe"eoàn iàózített hatáskórealapján a helvi ónkormányzati képviselók és'polgaïÀésterek 2019. októóer 13. napjánakitÍzótt választásárg M-lagy-teleptilésen a pglgá1màster jetólteket tartalmazó szavazótap-minta adattartalmát ióváhagyja, ,,nyomtàtnáo'lezessát ellátja és aláírja. A szavazóla;c-minta ahatározat mellékletét képezi. 
'

A..szavazÓlap adattartalmának jóváhagyása ellen nincs helye fellebbezésnek. A határoziatelleni bíósági felulvizsgálati kérelmet 
.íigy kett o"ny.i;iàni, nogy az regkáióÉn a vátasztásibizottság határozatának meghozatalát.L<óíeto rápàiiàïi9. siéptemoór rg-àn 16:00 óráig)megérkezze n a megtá madott határozatot hozó váiasztási bizottsá g hoz.

A.bírósági felulvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélótábla bírálja

A bíróság a bíróságifeltilvizsgálati kérelemról legkésóbb a felterjesztést kóvetó napon dónt.

INDOKOLAS

A HVB a helyi ónkormányzati képvis.epr< es polgármesterek 201g. október 13. napjárakitÍzótt választására 9 qgloá1me9ter jelólteket tartaimazó szavazotap-mintát a ve. 162.g (1)bekezdésében biztosított hatáskórébén eljárva ellenóriiie és a melléklet szerint jóváhagyta.

A jogorvoslatról szótó tájékoztatás a Ve. 240.s (1) és (2) bekezdésein alapul.

hozta:

Magy, 2019. szeptember 18.
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Svelta Andrásné
HVB elnók
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SZAVAZOLAP
Polgá rmester vá lasztása

2019. október 13.
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Ervényesen szavazni a jelólt neve melletti kórbe tollal írt két, egymást metszó vonallal lehet, például: I uug' 0



Helyr Választási Bizottság

JELENLÉTI ÍV

Késziilt: zorg. szeptember 18-án megtartott iilésén
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Svelta Andnásné tag

Zoltuné Jármi Mrária tag

Ari Julianna tag

Fullajtárné Kovács'Éva tag

Jécsák Miháty bevont póttag
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Dr. Kecskés Marietta HVI vez. helvettes

Csonka Tiborné HVI tag

Bicskeiné Molnár Éva


