Szelevény Község Helyi Választási Bizottságának
26t2019. (IX.18.) HVB Határozata
20Ig . évi helyi önkormány zati vá|asztás ,,SZAVA zÓrnp Helyi Önkormányzati
és
képviselők váIasztásaz1lg. október í3." szavazólap képénekés adatainak egYeztetése
jóvahagyása.
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2OI9. október 13. napjára helyi
Helyi önkormanyzati váIasztása2}I9,

A

Szelevény Község Helyi Válasáási Bizottsága

A

legkésőbb 2019,
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az

önkormányzati képviselők választás ,,SZAVAzÓrÁp
jőváhagYja,
október 13" szavazólapját ehatfuozatmelléklete szerinti tartalommal
jogi személY,
követő napon azigybenérintett természetes és
Ahatérozatellen a
^é§horutulát
dokumentumként
iosi személviséenélküli szervezetszemélyesen, levélben vagy elektronikrrs
SzelevénY
;§Ő;il;tlÚZiíár"rcímzettbírósági feitilvizsgálat iranti kérelmet nyújthat be az 4,
e-mail:
út
L,
Község Helyi Válasáási Bizottságaná| (547á. Szelevény, Kossuth
szel eveny@exlemet.h rr)
szeptember 19-én 16.00 óráig megérkezzen,

A jogi szakvizsgával
bírósági felülvizsgálati eljárásb an az ügyvédi képviselet kötelező.
csatolásával - saját
rendelkező s"emély"_ ,rűírrgu-aízonyítrmyegyszeru másolatának
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljarhat,

A

valÓ benyújtása esetén a
A bírósági felülvizsgál atirárítkérelem elektronikus dokumentumként
látja el a kérelmet,
kérelem benyújtójáiak jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával
Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban
elektronikus okirati formába kell alakítani,

Indokolás
09, napján kisorsolta a20I9,
Szelevény Község Helyi Választási Bízotísága2}Ig. szeptember
szavazŐ|aPján a jelÖltek sonendjét
október 13. napjara kítűzötthelyi önkormánjzativáIasúás
HVB határozatát, A Helyi Választási
és ennek eredményeként megh ozta a 23l20i9.(IX.09.)
Község Helyi Választási
Iroda a Nemeái Választási RendszeÁől kinyomtatta a Szelevény
jelöltek adatait és egyeztette a szavazőIap
Bizottság döntései alapján nyilvántartásba vett
A HVI kinyomtattaaszavaző|ap
ártalmáta HVI_nét u.rr}t.itoti választási nyomtaúanyokka1.
a szav aző|ap kép éve l,
e gy eztető l i stát é s ö s szeitas o nl ította

A HVB a 2

és azt
példányban beterjesztett szavazŐ|ap-mintát hibátlannak talá]lta
és
aláírásával
|áia el és valamennyi jelen lévő tagsa

,,NYOMTATHATó;;áS"i

bélyegzőlenyomattal hitelesítette.

törvény 162, §_ban foglalt, a
hatérozat a váIasúási eljárásról sző|ő 2013. évi XXXVI.
rendelkezésein alapul
jogorvoslatról szóló tájékoztatás azzz -iz3.§-ban és a240. §-ban foglalt

A

Szelevény, 2019. szeptember 18.

f.dt

Lf

Cseh János
HVB elnök

§zAVAzÓLAP

6

Helyi ön kormá nyzati képviselők
?H.

z

lasztása

É

'!3,

2ü19.

október

§u

LEVÉtuy

E

vá

E

Érvényesenszavazni iegf*§jehb 6jelaltne lehet!

t. rRtmffzsrrruÉ

lüeemttrutrtötr

rIDEsz-MAGyAR pOLGÁRl szövErsÉc (rtOtsz)

z. luHÁsztÁsztó

:. npRlótzrvlózsnr

xtnszrÉnyormOKRATA HÉppÁnr (t<lttp)

lÁruOs

F

lDEsz-inAcyAR potcÁRl

szövmsÉc

(rt

nisü

xrnrszrÉruyornloKRATA NÉppÁRT (KDNp)

+. potynreÁnon

rücerritru

5. HORVATHT|BORNE

rücenntrulr$tr

ttlötr

E
o
c>
l

o
o
o
o
h
o

ö

ó\

o
a!

6. KUT!GÁBORNÉ

tüGGETttN JE!.ötT

7. C§ERCslNszKl FERENC

tÜGcETtEN JELöLT

B. TAKÁCSZOLTÁN

FÜGGETLEN JELÖtT

FlDESZ-MAGYAR PCItmÁRl szövETsÉc (tlDEsZ)

9. lffilPNER IMRE

KERE5ZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT (KDNP)
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10. szÉKEtYKÁROIY

FlDESZ-MAGYAR POLúÁnl szÖvETsÉG (FlDőZ)
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT (KDNP)
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FUGcETl"EN JEtOLT
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jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallai lehet, például:
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