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A szavaziis lezárásának idöpontja: _4 3 t , 99
A visgaubsfrotbk Jegpékén uereptík sráma: ---_9-

Rontott lisÉs szavazólapok száma: O
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l7lOO. mozgóurnában az dlenrírző lap benrn volt

[-Jdb. mozgóurnában az ellexinő lap nem volt benne,
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