
Magy Kózség
Helyi Választási Bizottságának

27t2019. (tx.18.)
határozata

Ylgy Kózség Helyi Vátasztási Bizottsága a nemzetiségi ónkorm ányzati
októb.9r.13. napjára kitÍzótt választásán a roma nenizetiségi jelóttek
elle nórzése és jóvá hagyása tá rgyá ban az alábbi

képvisqlók 2019.
szavazólap-minta

HATÁROZATOT
hozta:

llinJ Tli::g.,l,gtvi.vá.taszÍási Bizottsása (a továbbiakban: HVB) a várasztási srólszóló
re

minta adattartalmát,,igyíllgyia, ,,nyomtatható" jekËsóet eilátja es arai4à. nminta ahatározat mellékletét képezi. 
-

A szavazólap adattartalmának jóváhagyása ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozatelleni bírósági felulvizsgálati kérelmet 
.rigy kell benyójtani, hogy ", regkesà|n 

" 
,frar".rt",.i

bizottsás határozatának meshozatatát tgireto n"poÁ (zots. siéptemoËr rg-én io{oo il,jjmegérkezzen a megtámadott határozatot hozó váiasztàsi bizottsághoz.

A.bírósági feltilvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélótá{la bírálja

A bíróság a bíróságifeltilvizsgálati kérelemról legkésóbb a felterjesztést kóvetó napQn dónt.
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pi kitÍzËittváiasztáséra Magy teleptilésen a ioma nemzetiségi jelólteket tartalmazó

INDOKOLAS

A HVB a nemzetiségi ónkormányzati képviselók 20jg. október 13. napjárQ kitízótt
62.5 (1)

választására a roma_ nemzetiségi jelólteket tartalmazo szavazotap-mintát a Ve.
bekezdésében biztosított hatáskórében eljárva ellenórizte és a melléklet szerint jóvá

A jogorvoslatról szóló tájekoztatás a Ve. 240.5 (1) és (2) bekezdésein alapul.

agyta.

Magy, 2019. szeptember 18.
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1. TAKATOSGÉZA

2. TÓTH BERNADETT

3. TÓTH FTVÁNNÉ

SZAVAZOLAP P Yo xtxr

Telepiilési R0MA nemzetiségi ónkormányzati képviselók választása

2019. október 13.

MAGY

Érvényesen szavazni legfeljebb 3 jebhre lehett

'LUNGO DROM'ORszÁGOs ÉnorrvÉotrmr És
porcÁnr sztivrrsÉc rLuruco

'[uNGo DRoM" onszÁeos clcÁw
potcÁRt szóvrrsÉc (Lu t'tco

"[uNGo onom' onszÁcos ctcÁny
porcÁRr sz0vrrsÉc tLurueo
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Érvényesen szavazni a jelólt neve melletti kórbeliiá-írt két, egymást metszó vonallal lehet, például: vasyo



1.

2.

3.

4.

5.

Svelta Andrásné tag

Zoltuné Jármi Mrária tag

Ari Julianna tag

Fullajtárné Kovács Éva tag

Jécsák Mihály bevont póttag

Dr. Kecskés Marietta HVI vez. helyettes

Csonka Tiborné HVI tag

Bicskeiné Molnrár Éva

Helyr Választási Bizottság

JELENLÉIT ÍV

Késziilt: 2otg.szeptember l8-án megtartott iilésén
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