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*, számú példány
Készült 2014.1a.l2 napján, a szavazóhelyiség címe: Kapolcs Kossuth u.62, (Kultúrház)

A szava zó h elyiség n yitá sá na k id őpo ntja : í!€,_C_c'
A szavazatvámláló bizottság és az elscjként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előfi megállapította, hogy az
urnák üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot,

Az elsőként szavazó választópolgár
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A szavaás lezárásának időpon§a: 1 ?. '''
A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt / nem volt benne, ezért azabban lévő szavazólapok érvénytelenek.

A vissza utasította k jegyzékén szereplők szá ma :
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Rontott szavazólapok száma: ü szavazat

Urnában lévő,bélyegzőnyomat

nélküli szavazólapok száma :

Urnában lévő, lebélyegzet

szavazólapok sáma:

Eltérés a szavazóként

megje|entek számától:

(többlet: +lhiány -)

Érvénytelen lebélyegzett

szavazólapok sáma:

Érvényes szavazólapok szá ma :
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G = a jelöltenkénti szavazato_k száma összesen
Pű SZSZBa szavazatokat Q,. alkalommal
számolta meg.

A választas eredménye:

A választás eredménytelen volt,
mert a legtöbb szavazatokat szeró
jelöltek azonos számú szavazatot kaptak.

A választás eredményes volt,
a megválasztott polgármester neve:
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