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HATÁROZÁT
Győtzámo|y Kózség Helyi Y alasztási Bizottsága (a továbbiakban: HYB) a váIasztási eljárástól
z}t3. évi )oo(VI. törvény (a továbbiakban: Ye.) 1,62. § (1) bekezdésébenmegállapított
"r,őlő
hatáskötében eljáwa, a 2019. évi önkormányzati képviselők, polgármestetek, valamint a
nemzetiségi önkormányzan képviselők vá\aszásál a polgármestet választás szavazóhpiát a
hatátozat melléklete szerinti tartalommal és formában a 25/20'19. (IX. 18.) szární hatátozatával

ióváhagyia.

A haátozat

ellen az ügyben édntett természetes és jogi személy, jogi személyiségnélkijü szervezet

jogszabályséttéste töfténő hivatkozással a Győt-Moson_sopton Megyei Teriiletj válaszási
BÚottsághoz (9021 Győt, Yárosház tét 3.) cknzett, de Győtzámoly Község Helyi YáIasztás|
BizottságnáI beny-ujtandó fellebbezésse1 élhet. A fel]ebbezést a Helyi Yá|asztási Bizottság elÓtt
személyésen, levélben (9172 Győrzámo\y, Rákóczi u. 45.), telefaxon (96 /352-122) és elekttonikus
levéIben (ieg,vzoíd.g}9!za!q9!ihu) lehet előterjeszteni. Á fel]ebbezést úgy kell benlrritani, hogy az
legkésőbb a megtámadott hztÁtozat meghozatalától száínitoLt 3. napon, azaz 2019. szeptembet
27-én 16 ótátg megétkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő.
kell a jogszabálysértés meg)elölését, a kérelem benyújtójámk nevéq
lakcímét§zékhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltét - postai éttesítésicímét,a kételem
benyultójának személyi azolositólát, illetve ha a külfőldön éIő, magyarcrszági lakcímmel nem
t.rrá"lk.ző vilasztőpolgát nem rendelkezik személl,r azonositőva!, a személyazonosságát igaz,olő
igazoványának típuiát és számát, vagy jelöló szervezet vagy más szetvezet esetében a bttőság1

A fellebbezésnek tattaknaznia

nyilvántatásba-vételi számát.

Á f.["bb."é. tattaknazhaga

benl.újtójának te|efaxszámát vagy elektronikus levélcímét,illetve
kézbesítésimegbízottjának nevét és te\efaxszámát vagy elektonikus levélcímét.Á fellebbezés
illetékmentes,

INDOKOLÁS
szeint a szavazólap adattatta|mát a, valasztasibizottságbag5lz jóvá nt
oalamennyi bejelentett jelölt, illetve üsta nyilvántatásba_vétele átgyában
követóen,
határozatot hozott.
Á H\aB megvbsgálta a 2019. evi önkotmányzaú képviselők, polgármesterek valamint a
nemzetrségi ánko.mányr"ti képviselók vllasztásán a győtzámolyi polgármestet_ _ ielöltek
formai.lag megfelel a Ve. 156_159. §_ában, a 307/L, §_
szavazól^§ját és megatlapította, iogy
^.
ában vah'Áint az S.-számú mel]ékletben szerepló követelményeknek, tartalmilag pedig helyesen
t^fi líTl^zz^ a nyilvántartásba vett jelöltek és jelölő szervezetek adatzit, a be;elentések során tett
kételmeit, illewe a jelöltek sottendje megfelel a HYB 21/2019. (Ix 9.) száírlű hatátozatábzn

A Y e.

162. § (1) bekezdése
-hogy

meghatározottaknak.

a
§ (1) bekezdésén , a 307 /L. §_án valamrnt az 5. számú mellékletén,
jogorvoslatól szőIő tÁjékáztatás aY e. 223,225.§-án alapul.
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Melléklet: szavazólap

HVB elnök

A hatátozatról értesülnek e-mail útián:
1, Medgyesi Eszter Etzsébet
2. Horuáth Edit Ánna
3. Pulai Nikoletta
4. Granát Gábot
5.Itattát
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Érvényesenszavazni csak 1 |etöltre lehet!

1. MEDGYtsl EszTtR ERZSÉBET

FüGGETtENJELörT

2.

tüGGtTtE1,1JEtörl

HORVÁTH ED|T

3. PutAl N|KOIETTA

tUGGETIEN JEtOtT

4, GRANÁTGÁBOR

FüGGrnEN JEtötT

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