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HATÁROZAT
Győuámoly I{özség Helyi Yálasztási Bizottsága (a továbbiakban: H\rB) a váIasztzsi eljáúsÓ),
sző|ó 2013. évi )OO(U. töfvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésébenmegílJapított
hatáskötében ellátva, a 2019. évt önkormányzati képviselők, polgármestetek valamint a
nemzetiségi önkotmányzati képviselók váIasztásán az egyéni üstás képviselő vá|asztás
szavazólapját a határozat melléklete szerinti tattalommal és förmában a 24/20"t9. GX. 18.)
s zámű haáto z atáv al isyaha§ia"

A hatátozat ellen az igyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyrség nélküi szervezet
jogszabálysértéste történó hivatkozással a Győr-Moson-Sopron Megyei TeriiLleti Választási
Büottsághoz (9021 Győt, Yátosház tét 3.) címzett, de Győnámoly Község Helyi Yalasz,tási
Bizottságnál benyujtandó fel]ebbezéssel élhet. Á fellebbezést a He\i Yalasztási Bizottság előtt
személyesen, levélben (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.), telefaxon (96 /352-122) és elektronikus
IevéIben (ieg]-zo@)g),orzamolJ,,lru) lehet előterjeszteni. A fellebbezést úgy kel1 benyuitani, hogy az
legkésőbb á megtámadott hztátozat meghozatalátő| számított 3. napon, azaz 2079. szeptembet
21-étt 1,6 őráig megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Á fellebbezésnek tatta|maznjn

kell a jogszabályséttés megjelölését, a kételem benyújtójának nevét,
lakcímét(székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltét - postal értesítésicímét,a kételem
ben1,,u)tójának személyi azonosítőját, illetve ha a kiiLlföldön éIő, magyatotszágs lakcímmel nem
tendelkezó választőpolgfu nem tendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonos ságát tgaz,o|Ő
iglzolványának típusát és számát, vagy jelöIó szervezet vagy más szeívezet esetében a bíróságt

nyilvántatásba-v ételt számát.
fellebbezés tartalmazhaga benyr)tójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,illetve
kézbesítésimegbbotgínak nevét és te|efaxszátnát vagy elektonikus levélcímét.A fellebbezés
illetékmentes.

Á

INDoKolÁS
szeint a szavazőlap adattartalínát a váIasztasibtzonsághagya jővá azt
követóen, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illewe üsta nyilvántatlásba-vétele tátgyában
hatátozatot hozon.
Á H\aB meg.l,rzsgálta a 2019. éi ónkormányzati képviselők, polgármestetek valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választasán a győruámolyi egyéni listás jelöltek
fotmailag megfelel a Ve. 156-159. §-ában, a 307/L, §szavazőla§lát és meg.íllapította, iogy
^,
szereplő követelményeknek, tatalmilag pedig helyesen
mellékletben
5.
szárrrű
ában valamint az
jelöltek
és jelölŐ szewezetek adatÁt, a bejelentések során tett
tart^líflLzza a nyilvántatásba vett
kérelmeit, itletve a ielóltek sortendje megfelel a HYB 22/2019. Gx. 9.) szárrlíl hltátozaráInrt

AYe.

162. § (1) bekezdése

meghatátozottaknak.

hatátozat a Ye. 162. § (1) bckezdésén,a 307 /L, §-án valamint zz 5, számw mellékletén,
jogorvoslatról sz őIő tfiékoztatás a Y e. 223,225.§ án alapul,
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Nlelléklet szavazólap

A hatátozatról értesülnek e-mail útián:
1. Csbmaűa Zo|tan

Benes Gábor
3. Siska Iűroly
4, dr, Sallay András
5. Karácsonyné Mayer Eva Mána
6. Viola Vilmosné
7. Pulai Nikoletta
8. Ándorka Pétet
9. Horváth l{átoly
10. Majotné Szabó Bernadett Mária
"t1. Tőkőzi Lászlóné
1 2, HaLmos,Polyánki Anett
13. Botbélyné Fazekas Olga Mária
14. Simonné Frrman Geotgina
15. Ludvig Tibor
16. Arvaniddu-Major Eva
17.Ir^rrár
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SZAVAZÓLAP

Helyi önkorm ányzati képviselők választása

l

n H,

2019. október 13.

GYÓRZÁMOLY
Érvényesenszavazni legfetjebb 6 je!öltre lehet!
l.

CslzMADlAzOtTÁN

tüGGEItEN JEtötT

z. gtHtscÁgoR

tüGGEIIEN JE[ötI

l,

rüGGrT[EN JEtötT

stsmn{noty

4. DR.sAttAYANDRÁs

tüGGEItEN.lEtötI

5. KARÁ(SoNYNÉMAYERÉvA

tüGcETttN JEtötT

6. vlotAvltMOsNÉ

füGGEIttN JEtötT
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tüGGEIIEil,JEtötT

PutAl NlKOIETTA
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8. ANDORKA PÉTER

tüG6EItEtl JEtötT

9. HoRvÁrH

íUGGtTlENJEtOtT

10.

Ki{ROtY

MAJORi|ÉszABóBERi|ADETí

2. HAIMOS-POtYÁilKl At|ETT
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11. TóKöiltÁsztóNÉ

1

tÜGcEItEN JEtÓtI

BORBÉLYNÉFAZEKAS otGA

PÁRBEszÉD MAGYAnORszÁGÉRr PÁRT (PÁRBEsZÉD)

íü§GETIEN JEtötT

rüGGETttll JEtiitI

14. slMONNÉ FRlMAN GEORGll{A

fuGGETItN JEtOtT

l5.

íüGGETtEN JtrötT

tUDvlGT|BOR

16. ARVANITIDU-MAJOR ÉvA

Érvényesen szavazni

a

tUGGETtENJE[OtT

jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metszó vonallal lehet, például:
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