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A szavazóhelyiség nyitásának időpon§a O€. 0C
A szavazatszámláló bizottság és az elóként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az
urnák üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot.
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n ryqiggl11qle1 az. elt_e,[914i lqp 9qlnq vq_[ / nem volt benne, ezéri az abban lévő szavazólapok érvénytelenek. ,,
A vissza utasítottak jegyzékén szereplők szá ma :
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Pg.SZSZB a szavazatokat Á- alkalommal
számolta meg.
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A választás eredménye:
A válas7iás eredménves l Trlőköizi válas7táct
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kell tartani, mert _ képviselői hely
betöltetlen maradt. Pa SZSZB tagja i na k szig nója :
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mandátu mhoz jutását szavazategyen lő- 
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ség miatt sorsolássa| állapította meg: l -_-.--


