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A
A szavazóhelyiség nyitásiinak időpon§a :

O€,@
A szavazatsámkáló bizottság az elsőként szavazó válaszúpolgárral együtt a szavazás megkezdese eliitt megállapíotta, hogy az urnák
úresek, az urnákat lezárb, és a mozgóurnában elhelyeb az ellenőnő lapot.

.:..;.;j..,,;,...i:;,.;... aJ.,,..r...,,.........x...,..,....:.,,.,,,.
sorszjma a névjegyzéken neve 'J aláírása
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mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt

,,., l db, mozgóurnában az ellenőnő lap nem volt benne,
'w I ezértaz abban lévő szavazólapok érvényte|enek.

A visszautasftotbk jegpélén szerepEk saáma: - 0

A névjeq}zékben lévő, a srwazókörben lakcímmel
rendelkgőválavtópolgárokgáma; U7

Az átjelentkezett válavtópolgárok névjegyzékében
lévő válavúpolgárok váma:

Á§ebnü<ezéssel szavazóként me$elent
válavópolgárok szánn:

(A GR rovatot az Összesítő lap l/A, tóblazotóból
kell ótmósoIni!)
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A gavazás leárásának ldőpon§a i:j i'i-

NÉv ALAÍRAs
a szavaás megkezdésekor

ALAÍRA§
a jegyzökönyv kiál lftásakor

nuincs
a jegyzcíkönyv mésolatának átvébí€kor
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vEszpRÉÉr megye

Litér OO1. számú szayazókör
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Urnában lévő, á§elentkezéssel leadot.*"ffirffi8r*Tff"1l 
,l e lr*

urnában lévő, bélyegzőlenyomat rrélküli szavaát"por oe*u, 
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urnában Évő,lebélyegzeüszavazólapokszáma:l, 
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É1 Támoqatja-e Ön, hosy kiskorú qyermekeknek köznevelesi intezmenyben a szülő
hozájárulifua nélkül szexuális irányultságokat bemuta6 foglalkozást tartsanak?

Ql=R1+51 Rl §l
Érvényes savazatok száma; IilLl_ IGEN szavazatoksáma: l,,,

l. NEM szavazatok sáma;

Azon lebélyggzefr szayazólapok sáma. amelyek erre a | ,l r \ l.
kerdésre nem tartalmamak érvényes szavazatot: l 4 . ; ,] fu szszB a szavazabkat alkalommal számolh meg.

E2 Támoga§a-e ön, trosy kiskorú gyermekek számára remi átalakíú kezeléseket
népuerűsítsenek?

52

Érvénps szavazatok gáma: I6EN szavazatok sáma: N§M szavaratok sáma;

H2

Azon lebélveqzefr szavazólaook száma. amelvek erre a l t , , )

kérdésie rrem tartalmbmakérv&rvess'zavazatot:l , L ,',) Az SZ5ZB a §avazabkat alkalommal srámolta meg.

Támogatja-e Ön, lrosy kiskorú gyermekeknek fejl<idésüket befolyásoló szer<uális
médiab rtal makat korlábzás rre l kül mu tassanak be ?

§3

IGEN szavazatok száma: NEM szavazatok sáma:
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Azon carrazólapok sáma, ametyek erre a | ,,. ,
m tartalmaznak éruénvpc czavaletnt: l , \ \n€m Az SZ5ZB a saavazatokat alkalommal *ómolta meg.

F4 Támogatja-e Ön. hogy kiskorú gyermekeknek,a nem megváltoztatását bernutató
med íatartalmakat jehnít§€nek meg?
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Érvényes szavaatok szá mal IGEN szavazatok sáma: I i NEM szavazatok száma:

Pl
Azon lebélyeqzeü szarazólapok száma. amelvek erre a l \ .. :

kérdésre nem tartalmbmak érváyes s'zavazatot:l .t L " Az SZ5ZB a szalazatokat alkalommal vámolb meg.
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