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A
A szavazóhelyiseg nyitá§nak időpon§a : .,.....,,.,....."...,.

A saavaza§zámli|Ó bizottsiiq az e|sőként szavazó válaszópolgárral együtt a szavazás megkezdese etitt megállapította, hogy ar urniik
úresek, az urruikat l§zárta, é§ a mozgóurnában elhelyete az ellenőrző lapot,.

sorsáma a névjegyzéken neve

B A szavaás lezárásának idópontja;

Á.r §ff ro vg loí r:; Öxre§fó t a p l. t ó bló zat óbó l k e tt ót má sol ni l

A vis_vautasítotb k jegyzékén sze rep Éik saóma:

Rontott szavazólapok szóma: ..

A návl*qlzákben levő választópolgárok száma: p_*"{{__*. m
Szavazókent meglelent válavtópolgárok száma: l _ | rn

db. mozgóurruiban az ellenőrző lap lrenne volt

db, mo;góurnában az ellenőrxj hp nem volt benne,

ezért az abban lóvő zavazólapok érvénytebnek.

NEV

nLninns

a szavazás nregkezdéxkor

ALÁÍRA§

a ;egyrökónyv kiál lftásahor

ALAiRAs

a jegyzókonyv rnásobtának átv$&lsk§r
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§1 Támogatja-e Ón. }vosy kiskorú gyermekeknek közrrevelesi intézményben a szüki
hozzájárul#a nélkül szexuális irányultságokat bemubto foglalkozást tartsanak?

Ql=Rl+S1 §1

Érvén}€s sznvaatok gáma l IGEN §Zavazatök száma: NEM szavazatok száma:

P1

Azon lebélyegzett szavazólapok sáma, amelyek erre a I

ké rdésre nem tarta l mazna k érvrln ye s szavazatot: l Az 5ZSZB a szavaatokat alkalommal cámdb meg.

€2 Támoga§a-e Ön, hogy kiskorú gyermekek saamára nemi átalakíó kezeléseket
n epszerűsítsenek?

Q}R2+S2 §2

Érvénws szavazatok gáma: IGEN szavazatok száma: l
I

NFM szavazatokszáma: |., ..-

l{l

A?on vavazólapok száma., arnelyek erre a
4 Az SZSZB a saavazatokat alkalornmal vámalta mtg,

§3 Tánrogala-e Ón, hoqy kiskorú gyermekeknek fej|cidésüket befolyiisoló szexuális
médiatartalmakat korlátozás rxllkül muiassanak be?

Q}R3+S3 §3

Érvén}cs szavazatok gá ma : IGEN szavazatok száma: 
| ..,

NEM szavazatok száma: l'
I

F3

,Alon xavazólapok száma, amelyek erre a l ^
m tarblmaznak érvthves szavazatot: l Az SZSZB a szavazatokat alkalommal számolb meg.

Támogatja,e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztötá§it b€ínutntó
rnódiatartalmakat jehnítsenek meg?

§*

IGEN szavazatok száma: 
I

I{§M szavazaiok száma:

Pt
ÁrOn szavalólapok s:

m tarblmaznak
amelyek erre a I

véq q7ava7atot: l Az §z§zB a §zavazabkat alkalommal xámolk meg.

Az SZSZB tagiainak saignóJf,
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