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A szavazás lezárásának időpntja:

A l ! ss;a uta s ttoita k jeqltékón §zerep liik szá rrna:

Rontoft szavazólapok xáma :
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§ze,laróként meqjelent vátasztópotiárok száma; lTl 
'a

,4: lÉ í,5r§l{ri űJ üsszesítő Jr:p l, tdb/&otdi;ó/ ke// irtnrosoinll

V§§ZPRÉ§ me§y€ O2, gárnú ecyéni választókeület

|-itér O01. gámú szayarókör

db, rnozEóurnában az ellenőrző lap benne volt

db. r*rzqóurnában az ellenörző lap nem volt benne,

e:órt ar abbran tévő szavazólapok érvénytelenek.
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