
Békés Városi Helvi Vãlasztási Bizottság
94/2014. (IX. 15.) száinü

IIATAROZATA

1. Békés Város ilelyl Vdlasztdsi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a hutározat mellekietet
képezö

,,SZAVAZOLAP
Polgánnester választása

2014. október 12.
Békés rnegye

B ERES
szavazólap-minta adattartalmát jóváhagyja, a szavazólap-mintákra ,,NYOMHATO” jeizés,
valamint a jelenlévö bizottsági tagok aláIrása kertil feltuntetésre.

2. Békés Város lleIyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a határozat mellékietét
képezö

,,SZAVAZOLAP
Helyl önkormányzati képviselök választdsa

2014. október 12.
Békés rnegye

BEKES 01. számü vdlasztókerulet”

szavazólap-minta adattartalmát jóváhagyja, a szavazólap-mintákra ,,NYOMHATO” jeizés,
valamint a jelenlévö bizottsági tagok aláIrása kerlil feltuntetésre.

3. Békés Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottsdg) a hutározat mellékietet
képezö

,,SZAVAZOLAP
Helyi önkormányzati képviselok választása

2014. október 12.
Békés niegye

BEKES 02. számü választókerulet”

szavazólap-minta adattartalmát jóváhagyja, a szavazólap-mintákra ,,NYOMHATO” jeizés,
valamint a jelenlévö bizottsági tagok aláIrása kerill feltuntetésre.

4. Békés Város Helyl Valasztási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a határozat mellékietét
képezö

,,SZAVAZOLAP
Helyi onkormányzati képviselök választása

2014. október 12.
Békés megye

BEKES 03. számü választokerulet”

szavazólap-minta adattartalmát jóváhagyja, a szavazólap-mintákra ,,NYOMHATO” jeizes,
valamint a jeleiilévii bizottsági tagok aiâIruisa kerul feltuntetésre.



S. Békés Város Helyl Váiusztási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság a határozat nieIiékieté
képezô

,,SZAVAZOIEAP
Hclyi onkormanyzati képviselök vdlasztása

2014. október 12.

-
- Békés megye

BEKES 04. számü yálasztólcerülct”

szavazólap-minta adattartalmát jóváhagyja, a szavazólap-mintákra ,,NYOMHAI’O” jeizés,
valamint a jelenlévô bizottsági tagok aláirása kerul feltuntetésre.

6. Békés Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakbau: Bizottság) a határozat mellékietét
képezé

,,SZAVAZOLAP
Helyi onkormányzati képviselök vdlasztása

2014. október 12.

-
Békés megye

BEKES 05. számü va)asztókeriilet”

szavazólap-minta adattartalmát jóváhagyja, a szavazólap-mintákra ,,NYOMHATO” jeizés,
valamint a jelenlévô bizottsági tagok ahlIrása kerül feltuntetésre.

7. Békés Város Helyl Választási Bizottsága (a továbhiakban: Bizottság a határozat mellékietét
képezó

,,SZAVAZOIEAP
Helyi onkormányzati képviselök választása

2014. október 12.
- Békés megyc

BEKES 06. szárnü választókerUlet”

szavazólap-minta adattartalmát jóvahagyja, a szavazólap-mintákra ,,NYOMHATO” jeizés,
valarnint a jelenlêvö bizottsági tagok ahiIrása kerhi feltflntetésre.

8. Békés Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a határozat mellékietét
képezô

,,SZAVAZOLAP
Helyi önkormányzati képviselök vdtasztása

2014. október 12.
- Békés megye

BEKES 07. számá választókerUlet”

szavazóIapminta adattartalmát jóváhagyja, a szavazólap-mintákra ,,NYOMHA’I’O” jeizés,
valamint a jelenlévó bizottsági tagok aláIrása kerul feltuntetésre.
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9. Ilékés Város HeIyi Välasztási Bizottsága (a tovabbiakban: Bizottság) a határozat mellékietét
képezö

,,SZAVAZOLAP
ilelyl onkormányzati képvisetôk választása

2014. októher 12.
Békés rnegye

BEKES 08. számü választókeriilet”

szavazólap-rninta adattartalxnát jévéhagyja, a szavazólap-mintákra ,,NYOMHATO” jeizés,
valamiiit a jelenlévö bizott.sági tagok aláIrása kerhi felthntetésre.

10.Békés Város Helyl Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Iiatározat mellékietét
képezö

,,SZAVAZOLAP
Telephlési NEMET nemzetiségi onkormányzati képviselôk választása

2014. október 12.
Békés rnegye

BEKES”

szavazólap-minta adattartalmát jóváhagyja, a szavazólap-mintákra ,,NYOMHATO” jeizés,
valainint a jelenlévô bizottsági tagok aláIrása kerhi feltuntetésre.

11.Békés Város Ilelyl Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a határozat meilékietét
képezö

,,SZAVAZOLAP
Telepillési ROMAN nemzetiségi onkormányzati képviselök választása

2014. október 12.
Békés rnegye

BEKES”

szavazóIapinintu adattartalmát jóváhagyja, a szavazólap-mintákra ,,NYOMHATO” jeizés,
valamint a jelcnlévô bizottsági tagok aláIrása kertil feltüntetésre.

12.Békés Város Helyi Választási Bizottsága (a tovabbiakban: Bizottság) a határozat mellékietét
képezô

,,SZAVAZOLAP
Telephlési SZLOVAK nemzetiségi önkormányzati képviselôk választása

2014. október 12.
Békés rnegye

BEKES”

szavazólap-minta adattartalmát jóváhagyja, a szavazólap-mintákra N,Y1fiTO” jeizés,
valamint a jelenlévö bizottsági tagok aldIrása kerhl feltiintetésre. /..\ /\

Bekes, 2014. szeptemher 15. t I
PaIa’tm us rar

választási bizftsági elaök
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