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B A szarrazás lez&ásónak idöpontja:

A visgautasftotbk jegrlékén cerrylők száma:

A sza,azás lezárásának időpontja: l Í?
totbk jegyzékén *er@lők sze*u, iJ
Rontott §stás gavazólapok saáma: U db. mozgóurnában a ellenönö lap benrn volt

db. mozgóunrában a ellenőnő lap rrem volt benne.

ezórt az abban lwő saavazólapok érvényblenek
Az F rovatokat oz Összesííő lap I. és lL tóblúzatóból kett ótmúsolni!
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Np=a párttístónkénti szavazoíok sedrno osszesen

/vJv=o nerni€llségenkénfi érvényes szavazalak v,őma Ósszesen

D A neüegydkben
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