
Arl6i Helyi Vilasztfsi Bizottsfg
4012019. (IX. 18.) hathrozata

Szav az6lapok imp rimilfs a

Arl6i Helyi Yillaszthsi Bizotts6g (a tovfbbiakban: HVB) a2019. okt6ber l3-fua kitrizdtt helyi
<inkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek2019.6vi 6ltal6nos v6laszt6s6n 6s a nemzetis6gi
dnkorm6nyzati kdpviselok v6laszt6s6n a szavaz6lapok imprim6l6sa tSrgy6ban meghozta az

alSbbi

hatfrozatot:

A HVB avfilasztisi elj5r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ye.) 162.
(1) bekezd6g6ben biztositott hat6sk<ir6ben eljSrva ,{116 nagykozslg

1. polgSrmester vdlaszt6s szavaz6lapjilnak
2. e gy_gni li st6s k6pvi s e I 6v6las zt 6s szav az6lapj 6nak
3 . roma telepiil6si nemzetis 6gi dnkormdnyz ati v 6laszt6s szav az6lapj inak

adattartalm6tamell6kletszerint j6vhhagyla,aztnyomtathat6nakminositi.

Ahathrozat ellen fellebbez6snek helye nincs. Ahatfirozat ellen az tigyben 6rintett term6szetes
6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szervezet szem6lyesen, lev6lben (3663 ,4.116, Ady
Endre ft 162.), telefaxon (+36-481544540), vagy elekhonikus dokumentumk6nt
(igazgatas@onkormarlo.t-online.hu) bir6sSgi feliilvizsg6lati k6relmet nyfjthat be, melyet rigy
kell benyrijtani, hogy az legk6s6bb avSlaszt6si bizottshghatfirozat6nak meghozatalfit kdvet6
napon 2019. szepternber 19-6n 16,00 6r6ig be5rkezzen A bir6s6gi feli.ilvizsgSlati kdrelemrol a

Debreceni Itflothbla legkdsobb a felterjeszt6st kdveto napon ddnt.

Indokolis:

A HVB avillaszthsi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tcirv6ny 162. $ (1) bekezd6s6ben kapott
hat6skdr6ben eljarva a 2019. szeptember 18-5n tartott iil6s6n a Yillasztfrsi Rendszerb6l (a
Yd,laszths el6k6szit6se modulb6l) kinyomtatott szavaz6lapokat megvizsgdlta.

A Ve. 3071L. $ szerint: ,,(1) Kii16n szavaz6lap szolgill az egy6ni list6s, az egy6ni
v6laszt6kertileti, a polg6rmester-, a megyei list6s 6s a fopolg6rmester-villasztdsra.
(2) Anemzetis6gi jeldlt eset6ben az egy5ni listSs, az egyeni v6laszt6kertileti 6s a polg6rmester-
villasztis szavaz6Iapj6n fel kell tiintetni anemzetisdg megnevez6s6t is.
(3) A nemzetis6gi jekil6 szewezet k6rdsdre a nemzetis6gi jel6l6 szewezet nev6t, r<ividitett
nev6t, a nemzetis6gi jel<ilt k6r6s6re a jeldlt nev6t a nemzetis6g nyelv6n is fel kell tiintetni a

szavaz6lapon."

A polg6rmester v6lasztfs, az egy6ni listris k6pvisel6vdlasztits szavaz6lapjainak adaltartalma a
jeldltek nyilv6ntart6sba vdtel6nek 6s a sorsol6s sorrendj6nek megfelel6en k6sziiltek el.



A roma nemzetisdgi dnkormdnyzati k6pviselilvhlasztils szavaz6lapj6n a sorsoTilshoz k6pest
villtozds, hogy a nyilv6ntartdsba nem vetl Zdmb6 Csaba 6s Berecz S6ndor roma telepiil6si
nemzetis6gi dnkorm6nyzatikdpvisel6jelciltek nem szerepelnek azon. A szavaz6lapon helyesen
a sorsol6st6l eltdr6 m6don k6t k6pviseldjeldlttel kevesebben vannak, mivel a jeldltek a

nyilvantart6sba v6tel visszautasit6sa ellen nem fellebbeztek, az joger6ss6v6lt.

A HVB a rendelkez6 rdszben felsorolt szavaz6lapok adattartalm6t a jelen hathrozatmelldklet6t
kepezl szav az6lap-minta alapjfin j6v 6hagyta.

AhathrozataVe. 156-161. $-6n, a162. $ (1)bekezd6s6n307lL $-5n,tov6bbtuz5.me116k1et6n,
a jogorvoslatr6l sz6l6 tfij5koztaths a223-224. $-6n 6s a240. $-6n alapul.

A116, 2019. szeptember I 8.
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SZAVAZOLAP
Polgd rmester v5 laszt5sa

2019. okt6ber 13.

ARL6

Erv6nyesen szavazni csak 1 leltiltre lehetl

6
v
6
o

o
oo\

o

o\

r. ro6sKARoUNA rUccnurrrrliu

2. vAmos rsrvftnE q6. FrDEsz-MAGyAR por.ci{Rr sz0vnsEc (rt0rz)
rcnmnEworrtloxRArA ltEppfnr (roup)

r. vl{mos tsrvl{u
Tg

tvlt:14Ef,}?tJF/

MAGYAR SZOCIALISTA PART (MSZP)

JOBBIK MAGYARonSz[cEnr mozcAtOM (JOBBI K)

MoMENTUM MoZGAToM (MOMENTUM)

MINDENKI MAGYARORSZI{GA MOZGAIOM (MINDENKI

uReyRRonszAcRt

rrrrr m[s n P0UT|KA (LMp)
aunp

+. tiuoot BERTAIAN MAGYAR MUN Kfspi{nr (uururAspAnr)

I

p lt/voHThT Flnro

Erv6nyesen szavazni a jelolt neve melletti korbe tollal irt k6t, egymdst metsz6 vonallal lehet, p6lddul: I uug' O
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SZAVA ZOLAP
Hefyi onkorm 1nyzati k6pvisel5k vSlaszt6sa

2019. okt6ber 13.

A RL6

E rv6nyesen szavazni legfeljebb 6 lettiltre lehet!

1. BERECZAI.BERT A MAGyARoRSz{ct ctc[lvxdz0ssEc FdRUMA (McF)

z. ro6sKARouNA r0rennn0u

L xovAcsRmu



4. ASZIALO5J6Z5EFNE FUGGETLEN JELIitT

s. vrNCzE tt{sztdnE
FrDEsz-MAGyAR pot cAnl sztivtrsEc (rtonz)

xrRrsztEnvotmoKRATA NEPPl[RT (KDNP)

6. DUTAIROI.AND rUccrrtn,ltdtr

Z. DR.5PR|NGERrozsEf s/{NDoR 
O

rUccnuntrt0tr

s. vAM0s tsTvAN

MAGYAR szofl AusTA pAnr (mszP)

JoBBTK MAGyARonszAcEnr mozcAtoM (J0BBlK)

MOMENTUM MOZGATOM (MOMENTUM)

MtNDENKt mRcyRnoRsz[cA MozGAtoM (Ml NDENKI

mRcvRnoRszAcn)

rrrrr mlfls R PoHTtKA (LMP)

9. PAPPZSOKA rUccrrrrn rrrtiu

10. Bi(RDOS MARCEI.L
FrDESZ-MAGvAR potcr[nr sztivnsEc (rt0tsz)

runlsnEnvoguOKRATA NEPPl{RT (KDNP)

11. SZITAGYISANDOR rUccrrrrn ltr0n

MAGYAR lrrUlrXASpi[nr (UUrurASpAnr)rz. 6noor BERTAIAN



13. BERECZsAnoon A MAGvARoRSZ[cr crctflwr0ztissEc rdnumn (mcl)

14. BARI GERGETY FtDEsz-MAGvAR potcl[nt sz0vtrsEc (rt orsz)
rtNTSNEWOTII,IOKRATA NEPPART (KDNP)

15. TENGETY[J{52[6 rUccnunlntin

,,16. BIR(i FERENC rUccrrur trrtiu

17. BAI.OGH EDINA rUccnrrurniiu

Ervdnyesen szavaznia jelolt neve melletti korbe tollal irt k6t, egym6st metsz6 vonallal lehet, p6ldiiul: I uug' O
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Telepii l6si ROMA nemzetisdgi tin korm6nyzati kdpviselok vd lasztiisa

2019. oktober 13.
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Ervdnyesen szavazni legfeljebb 5 jeftiltre lehet!
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1. VARADI KAROTY A MAGyARoRszr[cr crcrfllrvx0z0ssEc FdRUMA (McF)

2. HORVATERN6
'[uNGo DRoM'oRszAcos ctcAw fRotrvEotuut Es

porcl(nr szdvnsEc (LUNGo DRoM)

.3. BERECZATBERT A MAGyARoRszAcr crcAnyxtiztissEc r6numn rucn

4. BERECZ(SABA A MAGyARoRszr[cr crcl{ryx0ztissEc F6RUMA (McF)

5. HARK/{TYATTITA "LUNGo DRoM" onszAcos ctcAruv EnotrvE0tttrll Es
potcARl sz0vnsEc (LUNGo DRoM)

6. BARITIHAMER "[uNGo onom'oRszAcos ctcrllv ERotrvEoruut Es
potcAnl sz0vtrsEc tLutrtco oRotr,tt

7. BARI GERGEIY "LUNGo DRoM" oRszAcos clcAw EnorrvEottmt Es
potcARr sz0vrrsEc (LUNGo DRoM)

8. PAPP5ANDOR "[uNGo DR0M" onszAcos ctcAnv EnotxvEottttll Es
porcARr sz0vrTsEc (LUNGo DRoM)

9. SUHACSABA "[uNGo 0Rottl" onszAcos clcAw Enotrvfotuut Es
potcl{nr sz0vnsEc tLutrtco DRoM)
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Erv6nyesen szavazni a jeltilt neve melletti ktirbe tollal irt metsz6 vonallal lehe! pdldilul: I uagy O


