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fu,. számú példány
Készúlt 2014.tO.tZ napján, a szavazóhelyiség címe: Sáska Rákocziutca 4. (Önkormányzati Hivatal)

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja : C6 Üa
A szavazatszámláló bizottság és az elstjként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az
urnák üresek, az urnákat lezáfta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot.
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A szavazás lezárásának időponga: l 'J Ütl
A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt / nem volt benne, ezérl az abban lévő szavazólapok érvénytelenek"

A vissza utasítottak jegyzékén szerep|ők szá ma : c
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VESZPRÉM megye Sáska,001, számú szavazókör TK 19-168-001-9

A névjegyzékben lévő választópolgá rokszáma:224 A Szavazóként megjelent választópolgárok száma; I irlS l'
Rontott szavazólapok száma; (, szaVazat

Urná ban lévő,trélyegzőnyomat

nélküli szavazóla pok száma :

Urnában lévő, lebelyegzett

szavazólapok száma:

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

ÉrvénybeIen lebélyegzett

szavazólapok száma:

Érvényes szavazólapok száma :
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Az 5ZSZB ta gja i na k szig nója :
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Pa SZSZB a szavazatokat L 
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számolta meg.

l.Albertné Asztalos Anita v1165:ry€tJ 113 E+

Z.Jehoda IsWán ?uloe e r;_gri/ 14t sl+

3,Konkoly Norbeft Tt{66e,Tj*g-V 13( /oo
4,Horuáth Bence 7.ú"6aart9v L24 :l3
5.Kovács Nándor János +t1,o6€;rtg J\J 152 íú)

A választás eredményei
A választás eredménys l ldőközi választást
kell tartani, mert _ képviselői hely
betöltetlen maradt,
A polgármesteri tisztség elnyerese miatt az
eqyéni listáról törólt ielölt neve és azonosítója:

Wlpl'(s N§N,íJü- i+l|n]aS lüJ
A megválasztható képviselők száma

A megválasztott képviselők száma:

A meoválasztott kéoviselők neve és
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HüllqTfi óE^,crj lLh
A választási bizotbág a kovetkező azonosítójú ;elólt
mandátu mhoz iutását szavazateovenlő- 
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seg miatt sorsolással állapította meg: l
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