
Magy Kózség
Helyi Választási Bizottságának

26r201e. (tx.18.)
határozata

Mqgy Kózség Helyi Választási Bizottsága a helyi ónkormányzati képviselók rispolgármesterek 2019' október 13. napjárJ kitÍzótt vátasztás egyéni tistás jelóttjeinerk
szavazólap-minta ellenórzése és jóváhagyasa tárgyáb an azalábbi

hozta: HATÁRozATor

["-g] [ttf::q Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a vátasztási etjárásrót szótó2013' évi )0fiV1. tórvény (a továbbiaLUql Ve.) 162.$ (1)bekezdésébenógzített hatáskórealapján a helyi ónkormányzati képviselók és'porgàÀésterek 2019. októfier 13. napjárakitÍzótt választásárg MgsY teleptilésen a1 99vé1i Èstás ietótteket tartalmazó szavazótap-minta adattartalmat..iriyalasyja, ,,nyomtatÀátó" jelzéssól ellátja és aláírjà. A szavazólap-
minta a határozat mellékletét képezi.

A szavazolap adattartalmának jóváhagyása ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozatelfeni bírósági feltilvizsgálati kérelmet-Égy kell benyÉjtani, nogy az legkesOOO a választársi
bizottság határozatának meghozatalát kóvetó napoÁ (20rc. siéptembàr 19-én 16:00 óráig)
megérkezzen a megtámadott határozatot hozó váiasztàsi bizottsághoz.

A bírósági felUlvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélótábla bírálja
el.

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

INDOKOLAS

l HVB a helyi ónkormányzati képviselók és polgármesterek 2019. október 13. napjárra
kítÍzótt választására ?z e.OVé1i listás jelólteket taftJlm azo szavazótap-mintát a Ve. 162.5 (1)
bekezdésében biztosított hatáskórében eljárva ellenórizte és a melléklet szerint jóváhagia. '

A jogorvosfatrólszóló të4ékoztatás a ve.240.5 (1) és (2) bekezdésein alapul.

Magy, 2019. szeptember 18.
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Svelta Andrásné
HVB elnók



SvzV^- d-u*U&cr^ t

' plrn*^.rÍaro-

Éz
E

€
Eoo

I

ooooo
Or
ooo\.o

o\
oa{

-k<4'-tt
't Lrz" 4 +."-'--l V-.--

ItA,r* erry

*o"nï'r*rJ

SZAVAZOLAP
Helyi ónkorm ányzati képviselók választása

2019. oktober 13.

MAGY

Érvényesen szavazni legfeljebb 4 leltittre lehet!
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z. lÁnmrrsrvÁru rUccrrurtrr.óu

:. RcócsrÁszróuÉ rUccnrrnrrr0u

4. GAvArrArRzsÉsrr rUccruHtr0n
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J. r,rvLt\Ánl ililnÁLI ÁvL!HNNE fUGGEïITN JTTOTI

TUGGETTTN JEtÓtT

TUGGETTEN JEtÓtT

TUGGETTEN JEt(itï

FUGGETTENJETótT

FUGGETTEI'I JEt(itT

FUGGETTEN JTtÓtT

FUGGETTEN JEtt'tT

6. 5ITKUJÓZsETNÉ

7. SINKA FERENC

S. NOVÁKANITA

e. MócsÁNNÉ rovÁcs ruÁnrn

ro. tRRgÉrR

11. BACSKAIrnmÁsruÉ

12. BUCZUJNÉpÁtttoruR

Érvényesen szavazni a jelólt neve melletti kórbe tollal írt két, egymást metszó vonallal lehet, pé
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Svelta Andrásné tag

Zoltainé Jármi Mária tag

Ari Julianna tag

Fullajtárné Kovács Év a tag

Jécsrák Mihály bevont póttag

Dr. Kecskés Marietta HVI vez. helvettes

Csonka Tiborné HVI tag

Bicskeiné Molnrár Éva

Helyr Választási Bizottság

JELENLÉU ÍV

Késziilt: 2019. szeptember 18-án megtartott iilésén

SucQ.hc- Llt-t^f.-,o.'?

cnv.) /",h,w

n&

)r, 3^ l---:-
(-:


