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l-- , szamu peldany
Készült 20i4.10,12 napján, a szavazóhelyiség címe: Hegyesd Zrínyi u.1, (Iroda)

A szavazóhelyiséq nyitásának időpon§a: OÜ Oü
A szavazatszámláló bizottság és az elsoként szavazó választópolgár a szavaás megkezdése előtt megállapÍtotta, hogy az
urnák üresek, az urnákat lezárla, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot,

_-'(a LL.t ufi* aiSuaíAz elsőként szavazó választópolgár
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alalrasa

A szavazás lezárásának időpon§a; ,t g ÜO
A mozgóurnában az€llenőrző lap_b§!nq.vq.!L/ nem volt benne, ezért azabban lévő szavazólapok érvénytelenek. 

^A vissza ubsítottak jegyzékén szereplők száma :
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VESZPREM megye Hegyesd,001. számú szavazókör TK 19-074-001-4

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 149 A Szavazóként megjelent válasáópolgárok száma: |-_g? |e

Rontott szavazólapok száma :

Urnában lévő,brélyegzőnyomat

nélküli szavazólapok száma:

Urnában lévŐ, lebelyegzett

szavazólapok sáma:

Elterés a szavazóként

megjelentek számától:
(tobblet: +/hiány: -)

Érvény€len lebélyegzett

szavazólapok száma:

Érvénys szavazólapok szá ma :
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szavaZat

l,Pókóné Román Katalin íüGü€-ttÉ}J 150 53
2,Imre Gabriella fwt*t-eTl-eú llt +ö
3,Mondli István Béla i}C,C,eTLgr,v 13E

L(:
4.Kovács Krisztián íuiüi L,eTL.plü L76 r,q
S.Fekete RÓbeftné iúLLe*rLerv, Lu 6+

1tlL.L:.É lü-glu' J,8
7,Szita Árpád iücbie,TiekJ L22 l8

E=D-B.D=F+G ,l ,J\,,I
AzSZSZB a szavazatokat ,(- alkalommal
számolta meg.

Az SZSZB ta gja ina k szig n ója : "4cl 
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A választiás eredményei
@ lldőköziválasztást
kell tartani, rneft _ képviselői hely
betöltetlen maradt.
A polgármesteri tisztség elnyerese miatt az
eovéni listáról törólt ielölt neve és azonosítóia:

5ryr pr 5AlrrjDot?, 46,
A megválasztható képviselők számaI

A megválasztott képviselőX ran,,., 
I

A rneoválasáott kéoviselók neve es
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azonosítóla
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A válaszlási bizott-ság a következő azonosítójú jelölt

mandátu mhoz jutásat szavazategyen Iő- r-
ség miati sorsolással áIlapította meg: 
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