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rÁsz-nneyru N-szoLNoK megye

Szelevény 001. számú szavazókör
Készült 2019. év 10. hó 13, napján, a szavazóhelyiség címe:

Szelevény, Kossuth L. út. 71. ( Petőfi Művelődési Ház)

A
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 633 A

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: l i--il F

Az F rovatot az Összesítő lapról kell átmásolni!

B
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli
;zavazólapok száma:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:

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

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma :

Érvénves szavazólapok száma:
(N = á jelöltenkéntí szavazatok összesen)
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D Az5ZSZB a szavazatokat 3 alkalommal számolta meg.
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SZAVAZÓ KÖ RI JEGYZÓ KÖ NW A PO LGÁRM ESTER VÁLASZTÁSÁnÓr-
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Szelevény 002. számú szavazókör
Készült 2019. év 10. hó 13. napján, a szavazóhelyiség címe:

Szelevény, Halesz dűlő 42, (Művelődési Ház)

TP 11-o51-0o2-5
li4 . számú példány

A
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: a94 A

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: t--6'il F

Az F rovatot az Összesítő lapról kell átmásolni!

B
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli
;zavazólaook száma:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:

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

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

Érvényes szavazólapok száma:
(N = á jelöítenkéntí szavazatok összesen)
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D AzSZSZBa szavazatokat )_alkalommal számolta meg.
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JEGYZÓKÖNW
A potGÁRMEsTER-vÁ!ászrÁs rnonnÉnvÉnól

l§z_nlcyrur_SZolNoK megye

Szelevény h számú példány

Készült 2019. év október hó 13. napján, 2 db szavazóköri jegyzőkönyv alapján, a he|yi választási bizottság hivatalos helyiségében:
Szelevény, Kossuth Lajos út 4.

^ 
A névjegyzekben lévó

A váIasztópolgarokszáma:

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma:

322

A

F,

u7

B ,","'gi"J:i§:Í:rí,jl

Érvénytelen lebélyegzett szavzzólapok

Ervény e s szav azőlap ok szána,.

1N :a 
1 elóltenténli szavazaíok ósszes en)

r;lr;lI ,;l

f ASZAVAZAToKSZ(MAJELöLTEI\IKÉNI

czlylzrt

1

110

XEREKESNÉ DR EOLLÓEIT,GA
FlDESz-l\ilAGYAR PoLGAR l SZöVETSÉG-
K E R ESZTENYD E|\i]oKRATA N EP PÁRT

296

ö§§zE§EN: 296

HELYI vÁtászíÁsl BlzoTTsÁG

N:Éa

5. tr f .l\ V,o-C elnók tn{t )J
Lr*...J Z", (üu,.ű"okhelvettes ü*. &lU,.r^.J

t "h ( +tp*"^;rl*J
\.

,-dcCV ( up tr:t,\r, t

ű[§tü"Au,i{q ffi furr,t-* ,t<^4 e



JÁsz-NAGyKU N-§ZolJ{oK megye
Szelevény
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A po]gfmester-választás eredménye:

1--l Oválasztáseredménytetenvolt,mertalegtöbbszavazatotszerzőjelöltekazonosszámúszavazatotkaptak.

F-l e 
"el"sztás 

eredményes volü a megválasztott polgármester:

neVe:

azonosítója:

nemzetiségi jelölt nemzetisége:

KEREKESNÉ DR. HOLLÓ HELGA
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