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Tisztelt Litéri Választópolgárok!

A Győri Ítetatabla Pk.IV.25.674l20Igl4, sz. végzése elrendelte Litér község 1. sz.

szavazőkörében a polgármester váIasztás megismétlését, melyre 2019. november 10-én,

vasárnap kerül sor, Az Ítelatehla azonban olyan megá||apításokat tett többek között a litéri

Helyi Yálasztási Bizottságra (HVB), valamlnt az 1. sz. szavazőkör Szavazatszémlálő

Bizottságéra (SzSzB), amelyek megrendíthetik a litéri választópolgárok alapvető bizalmáí

bízottságunkban, Az emberi hiba lehetőségét, mint az érvényesnek vélt szavazőIapok

esetleges téves elfogadását vaw a pontatlan csomagolást nem tagadhatla az SzSzB -
mindezek felelősségét vállalja is, - azonban a választás tisztaságának súlyos megsértése,

valamint ahíányzőnak vélt 6 ű szavazólap kicserélésének megtörténtét bizottságaink

NyíLTAN És HerÁnozoTTAN ELuTAsíTJÁK.

Tesszük míndeztkizfuőlag a litéri véú,asztőpolgárok tísztánlátása ésbízalmának helyreíilítása

érdekében, hiszen azÍtetatab|avégzésével szemben jogorvoslati lehetőséggel nem élhet sem

azSzSzB, sem a HVB, sem a Helyi Yéú,asztási Iroda (HVI). Az L sz. szavazőköri SzSzB által

Iezélrt doboz teljes tartalmát sem a Területi Yálasztási Iroda, sem a Győri Ítétőtábla ,rern

vizsgáIta ffiog, utóbbi testület mégis ennek hiányában illette súlyos bírálatuval

bizottságainkat. Az eljárások során, sőt a mai napig sem a HVB-nek, sem a HVI-nek nem

adtak meg a lehetőséget, hogy az I. sz. szavazőköti doboz tartalméú. megtekintse, és a

bizotts ágok aí ért me gál l ap ít ás o k, kri ti kák alő| tisztézza magát.

Mindezen okból kifolyólag látjuk szükségesnek a ttsztelt litéri váIasztőpolgárok

tétlékoztatását, Biztosítjuk Önöket arról, hogy mind az l. sz. szavazőkör SzSzB, mind a HVB

esküt tett tagjai legjobb tudásuk és tehetségük szerint jartak ol, és fognak eljárni

feladatkörükb en a 2019. november íO-i választások alkalmával is. E bizottságok tagjai egytől

egyig Önök által is jól ismert, becsületes, köztiszteletben álló személyek, akik nern hatalmi

vagy anyagi érdekből, kizarőIag a köz szolgélatában tették le esküjtiket és teljesítik

felelősségteljes feladatukat. Egy napot, - a váIasztás napját - családjuk, szeretteik és saját

kényelmiik helyett feláIdozzák Önökért és településünkért, Litéréxt.

Kérjük Önöket, hogy mindezek ismeretében éljenek szabad választásí jogukkal, segítve a

Szavazatszámlalő és a Helyi YáIasztási Bizottságok munkáját!

Fekete Tamás sk.

HVB elnök{ffiü)

Kelt: Litér, 2019. november 4.


