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vEszPREi{ megye

Lit6r OO1. sz6mri szavaz6kiir

Kesziilt 2019. ev 11. h6 10. napiSn, a szavaz6helyisdl cime:

Lit6r, Almos utca 37. (Kijzs6ghiiza)

-L. szAmn p6taAny

A A szavaz6helyisEl nyitasiinak id6pontja: ......&-..:..8.

A szavazatsz5ml6l6 bizottsig az els6kdnt szavaz6 v6laszt6polgdrral eqyiitt a szavaz5s megkezdes€ el5tt megiillapilotta, hogy az urnSk

iiresek, az urndkat lez6rta,6s a mozg6urndban elhelyezte az ellen6z6 lapot

Az urnek bz6r6s6hoz rethaszndtt biztonsdei ptomMr sorszdma: Q1 .lr3-.19.1..:,.-A1k.6..1..)-O-,..9-1*--.S-1.L1.r...43a.ff..1+..f .......... .. .. .

Az ersdkdnt szavaz6 v6tasztopotsilr: ........].]..1:.................. I?..iiu-Y-c:G.11........[HlS . t +:-
sorsz6ma a n6vjegyz6ken neve lal5ir5sa

B A szavaz6s lez6r6sdnak ia6pnga: -W.
A visszautasitottak iegfzdken szerepl6k szSm a: 

--Q-Rontott szavaz6lapok s ,e^u, 
---y'-

D A mozq6urndban az ellen6z6 lap

b€nne volt

nem volt benne, ezdrt az abban ldv6 szavaz6lapok 6rvdnytelenek.
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SZAVAZOXI,RI JEGTZ6Kt'T{W A POLGiRMES|TER ViLASZTiSAR6L

VESZPR€M megye

Lit6r OO1. szSmi szavaaikiir
K6sziilt 2019.6v 11, h6 10. napj6n, a szavaz6helyis6g cirne:

Lit6r, Almos utca 37. (K6zs&hiiza)

LL. szimn pdldiny

A

A nevjegyzekben lev6 vSlaszt6polgiirok sz6ma: 885 A

szavaz6k6nt megjelent viilaszt6polgarok sze."' I@ a

Az F rovatot az osszesit5 laDr6l kell dtmiisolnil

D Az SZSZB a sza vazatokat + akalommal szSmolta meg,

C A SZAVAZATOK SZAMA JELoLTE KENT

1. VARGA MIHALY I27
Fijggetlen jel6lt Lq/

2. SZEDI-AX ATTILA 116
FIDESZ-KDNP e,q8

6sszEsEN: sE9lev6, b6lyegz6lenyomat n€lk0li
pok szdma: o

t91,
o
3

569

UrnSban 16v6, lebdlyegzett szavaz6lapok szSma:

Elt6r6s a szavaz6k6nt megjelentek sziimiit6l: (L=K-F;
iibblet: + /hieny: ,
Ervenytelen lebdiyegzett szavaz6lapok szima:

Ervtinves szavaz6laook sz5ma:
(N = e jel6ltenkenti szavazatok dsszesen)

SZAVAZATSZAM LALO BIZOTTSAG
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Lit6r 4" szamuP6ld6nY

K6szrilt 2019. 6v november h6 10. napj6n,2 db szavaz6kriri jegyz6konyv alapj6n, a helyi v6lasztdsi bizotts6g hivatalos

helyis6g6ben: Lit6r, Almos utca 37.
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^ A ndvjegyzekben ldv<i

A viilasa6polgiirokszima:

Szavaz6kdnt megfelent
v6laszt6polgiirok szima:

I t0,l

1fio I F

A

B '-'ill"J:i[:?#;"il
Ervdnytelen leMlyegzett szavl.*"I

Ervdnyes szav azolapok sziuna:
(N: a jelolten/cy'nti szavazatok asszesen)
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c ASZAYAZATOKSZaMAJEL6LTEIIdNT
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VESZPRCM mcay!
Lit6r
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A pddm6t Hdletlc cr:dnr6ntr:

f_l a rulur,t6, crtdn6nytclcn volt, mert a legtijbb szavazatot sze126 jeldltek azonos szdmi s2avazatot kaptak.

Fl r rffarofr.rrdmlnys yolt, a megvilasztott polgirmester:

neve:

a2onositdja:

nemzetis6gi jeliilt nemzetis6ge:

VARGA MIHALY
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