
, SZAVAZOKORI JEGYZOKONW A POLGARMESTER VAIáSZTASAROL
_V,I§ZIEES megye.!1sgJ99g.O01. számú szavazókör TP t9-074-001-4'L. számú példány
Készült Z0I4,tO.t2 napján, a szavazóhelyiség címe: Hegyesd Zrínyi u. 1, (Iroda)

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: L,,6 i'C:
A szavazatszámláló bizottság és az elsoként szavazó választópolgár a szavaás megkezdése előtt megállapította, hogy az
urnák üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot,

Az elsőként szavazó válasfiópolgár -l ö.li t u1 T j !rr, É

A szavaás lezárásának időpon§a: / 5 ÜL]
_ A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt / nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek.- 

A visszautasítottak ;egyzékén szereplők sráma: ( )
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VESZPREM megye Hegyesd, 001. számú szavazókör TP t9-o74-001_4

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 149 A Szavazóként megjelent válasfiópolgárok száma: l grl'
Rontott szavazólapok szá ma :

Urnában lévő,bélyegzőnyomat

nélküli szavazóla pok száma:

Urnában lévő, lebélyegzett

szavazólapok száma;

Eltérés a szavazóként
megjelentek számától:
(öbblet: +/hiány: -)

ÉrvényLelen lebé|yegzett

szavazólapok száma;

Érvényes szavazólapok szá ma ;

E=D-B,D=F+G,
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G = a jelöltenkénti szavazatok száma clsszesen
Aűszsz}a szavazatokat L alkalommal
számolta meg,
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A választás eredménye:

A válasáás eredménytelen volt,
meft a legtóbb szavazatokat szerző
jelöltek azonos számú szavazatot kaptak.

A választás eredményes volt,
a megválasztott polgármester neve:
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