
szAvAzóKöRI JEGYZóKöNW A KÉPusE Lő-TESTÜLET TAGJAI NAK

vÁuszrÁsÁnól

BoRsoD-ABAÚr-zruplÉn megye

Bükkzsérc oot. számú szavazókör

Készült 2019. év 10. hó 13. napján, a szavazóhelyiség címe:

Bükkzsérc, Rákóczi út 120. ( Műv.Ház)

A
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 843 A

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: rTo-l F

Az F rovatot az összesÍtő lapról kell átmásolnil
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szama:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma :

Eltérés a szavazóként megielentek számától: (L=K-F;
:öbblet: + /hiány: -)

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

Érvényes szavazólapok száma :

D AzszszBa szavazatokat fu alkalommal számolta meg.

TK 05-056-001-3

!-.t . sámú péIdány

c A sZAvAzAToK sáMA JElölrrnxÉnr

1. PóRARoMULUSZ 15!
Független jelölt L"15

2' PAPP úszló t2J
Független jelölt 44+

3' BoLDIzsÁR BERTALAN GYuLA 1l(
Független jelölt / Y1J-

4. KIss KÁRoLY t6'
FÜggetlen jelölt "Lq ő

5. únÁnr sÁNDoR l8t
Független jelölt gíj

6. csATTos úszló 143
Független jelölt {'r3

7. BIRÓ KATAuN í.37
Független jelölt

lNr
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8. únÁnrnÉ FötDEs KATALIN l-75
Fü9getlen jelölt t4 !,
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A választás eredménye:

1.A-ÉEszt€strgBsyes/Időköziválasztástkelltartani,mert-képviselőihelybetöltetlenmaradt.
i listáról törölt jelölt neve és

3' A megválasztható képviselők száma: til A megválasáott képviselők száma:

1.

z.

3.

4.

5.

6.

A választási bizottság a fentiek közül a következő azonosÍtóiú ielölt mandátumhoz jutását

szavazateqyenlős4? m iátt so rsol ássa l á lla pította meg :
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