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VESZPRÉM megye Kapolcs 0O1, számú szavazókör
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Készült 2018. év 01. hó 07. napján, a szavazóhelyiség címe:

Kapo|cs, Kossuth u.62. (Kultúrház)
A szavazóhelyiség nyitásának
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A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, az urnákat
lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőző

Azelsőként

szavazóválasztópolgár
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Aszavazás lezárásának iaőpon|a:
lapol( érvénytelenek.
ervenyteleneK.
A mozgóurnában az ellenőző lap benne volt / nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok
A visszautasítottak jegyzékén szereplők
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Az egy szavazőkörös

település helyi választási bizottsága által kitöltendő

egy szavazókörös

település

jegyzőkönyvében kerülnek feltüntetésre.A kedvezményes mandátummal kapcsolatos rovatok feltüntetésére a jegyzőkönyvön

csak

akkor kerül sor, ha a kedvezményes nemzetiségi mandátum megszerzéséreaz Övjt, Ztl l.. § (1) bekezdése alapján lehetőség van, és
Van nemzetiségi jelölt.
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VESZPRÉM megye Kapolcs 0O1. számú szavazókör
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:

Rontott szavazólapok száma
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli
szavazolapok szama:
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:
Eltérés a szavazóként megjelentek számától:
(többlet: +/hiány; -)

Érvénytelenlebélyegzett szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma
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E=D-B, D=F+G
AzSZSZB a szavazatokat
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akalommal számolta meg.

Egy szavazókörös

település HVB-je tölti ki

A választás eredménye:
A választás

mert

eredményes l

ldőközi választást kell tartani

képviselői helv betöltetlen maradt.

A polgármesteri tisztség elnyerése miatt az egyéni lisiáról
törölt

jelölt neve és azonosítója:

A megválasztható képviselők száma:
A megválasztott képviselők száma:

A választási bizottsáo a következő azonosító,iú ielölt
mandátumhoz jutását szavazategyenlőség míatt sorso|ássa| álIapította meg:

\z $ZSZB tagjainak

|/r-^ 'T*

TK 19-084-001-1
Szavazóként megjelent választópolgáro

1.

MáÉa István

2,

Varga Szilvia

3.

Szaszkó Benedek

4.

Sári János

5.

Horváth Lászlóné
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Fiio.lFtlén iélölt
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Dr. Vass Iswán
Fiiooetlen ielölt
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Fíiooetlen

Kocsis Csaba IsWán
Fíiooetlen ielölt
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