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Í-, . számű példány
Készült 2014.10.12 napján, a szavazóhelyiség címe: Vigántpetend Kossuth u,32. (Többf. Kózösségi H.)

A szavazóhelyiséq nyitásának időpon§a: ŰG-CC
A szavazatszámláló bizottsag és az elsőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az
urnák üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot,

Az elsőként szavazó válas;tópolgár t,l> §3D, v ü t'*;,,i-t A\ U h.uÁr,v YrwJirJu
aláírása

A mozoóurnában az ellenőrző lap benne volt /
A szavazás lezárásának időpon§a: l X ) i}

nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek.
A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: C
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VESZPRÉM megye Vigántpetend, 001. számú szavazókör TK 19-207-001-3
A névjegYzékben lévő választópolgárok száma: 159 A Szavazóként megjelent választópolgárok száma: [-T_l -l,
Rontott szavazólapok száma; ő
Urná ban lévő,irélyegzőnyomat
nélküli szavazólapok száma:

Urnában lévŐ, lebelyegzetl
szavazólapok száma:

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

Érvénytelen lebélyegzett

szavazólapok száma:

Érvényes szavazólapok száma :
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A válasáás eredménye:

A választás eredményes l ldőközi választást
kell tartani, meft _ képviselői hely
betöltetlen maradt,
A polgármesteri tisztség elnyeráse miatt az
eqyéni listáról torölt jelölt neve és azonosítóia:

A megválasztható képviselők száma

A megválasfiott képviselők száma:

A meqválasztott kéoviselők neve és
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A választási bizottság a követkJő ionorito;,i ;.rt rt

ma ndátu mhoz jutását szavazategyenlő- 
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sé9 miatt sorsolássa| állapította meg: 
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