
SZAVAZÓKÖRI JEGYZÓKÖNW
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁN

BoRsoD-ABAúr-zrM pLÉN megye

Dédestapolcsány 001. számú szavazókör

Készült 2019. év 05, hó 26. napján, a szavazóhelyiség címe:

3643 Iskola utca 33. (Művelődési ház)

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja : ...,.,.

A szavazatszámláló bizottság az elsőként szavaző választópolgárral együtt a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák

sorszáma a névjegyzéken neve aláírása
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B A szavazás lezárásának időpontja: {Z-
A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: }(-

Rontott szavazólapok száma :

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: L228 A
Szavazóként megjelent vátasztópol!árok száma: rffiT1 E

Az E rovotot oz Ósszesífő lapról kell ótmósolni!!

l
BoRsoD-ABAÚr-zru plÉn megye

Dédestapolcsány O01. számú szavazókör

c A mozqóurnában az ellenőrző lap benne volt/

nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek.

F AzSZSZB aszavazatokat lj alkalommal számolta meg,
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E A SZAVAZATOKSZAMA LISTANKENT

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
1. PÁRBESZÉD 15:

MAGYARORSáGÉRT PÁRT
,/{

2. MAGYAR xÉrrenrú KUTYA PÁRT 19! 9

" 
JoBBIK MAGYARoRSZAGERT 

11,J' 
MozGALoM 53

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
szövETsÉG-4. --- ---- ,- t2l
KERESZTENYDEMOKRATA
rrÉppÁnr
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5. MoMENTUM MozGALoM 13: J-l_/

6. DEMoKRATIKuS KoALÍcIó t71 €r

7. MI nnánx MozGAtoM L4í ,l9

8. MAGvAR t"tuNKÁspÁnr 18i
,I

9. LrHrr MÁs A poLITIKA 16! 3

összesrn (n): J9/

D Urnában lévő, bélve9zőlenypfii:J.?hgil O |o
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: I JJ / lx

K=M+N
Eltérésaszavazóként,"86.J8it5!r/,f; mi|')|--Zl.

L=K-E

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

Érvényes szavazólapok száma:

N = o lisfónkénti szovazatok összesen


