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Kossuth utca 39, (Közösségi ház)

A szavazóhelyiség nyitáúnak időpontja
A szavazatszámláló bizottság és az elscíként szavazó választópolgár a szavaás megkezdése előtt megálla
urnák üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot,
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Az elsőként szavazó választópolgár
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A szavaás lezárásának időpon§a:
olt / nem volt benne, ezérl az abban lévő szavazólapok érvénytelenek.
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A névjegyzékben Iévő választópolgárok száma:
Rontott szavazólapok száma
Urná

száma
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Eltérés a szavazóként
megje|entek sámától:
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Érvényte|enlebélyegzett
szavazólapok
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Érvényes szavazólapok szá ma
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G = a jelöltenkénti szavazatok száma cisszesen
AzSZSZB a szavazatokat ,§, alkalommal
számolta meg,
A választás eredménye:

A választás eredményte|en volt,
med a legtöbb szavazatokat szerző

jelöltek azonos számú szavazatot kaptak,

A választás eredményes volt/

a megválasztott polgármester neve;
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Urnában lévő, lebelyegzett

Szavazóként megjelent választópolgárok sáma:
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