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2. Kispiac Helyi Ktiztiss6g TanScselniik6nek megv5lasztilsfnSl, a tan6cselntik jeltiltekre

feadott szavazatok megsz5mlSl5sa alapjSn, az egyes jet i i t tek az al5bbi sz5m6 szavaza-

tot kapt5k:
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3. Kispiac Helyi Kiiztiss6g Tan6cselniik helyettes6nek megvSlasztilsSnSl, a tan5cselniik

helyettes jelt i l tekre leadott szavazatok megsz5mlS15sa alapj5n, az egyes jel i i l tek az

al5bbi sz6mfi szavazatot kaPtSk:
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4. A TanScselni ik v5laszt5s m5sodik ki ir6be, az alSbbi jel i i t tek jutottak be:
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5. A Tan5cselni ik helyettes vSlasztSs m5sodik ki ir6be, az aldbbi jel i i l tek jutottak be:
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6' Kispiac Helyi Kiiziiss6g Tan6cselniik6nek megv5lasztss1n6l, a tanfcselntik jeltiltekre
leadott szavazatok megsz5mlSlSsa alapjin, az egyes jelt i l tek az al ibbi szfm( szavaza-
tot kapt5k:
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7' Kispiac Helyi Ki izi iss6g Tan5cselni ik helyettes megv6laszt5s5n5l, a tan5cselni ik he-

lyettes ieltiltekre leadott szavazatok megsz5ml5l5sa alapj5n, az egyes jeliiltek az

alSbbi sz5mri szavazatot kapt6k:
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8. A titkos szavaz5s alapjin Kispiac Helyi Ktiziiss6g Tan5cselniik6v6

S?AeapaZe eZe kispiaci lakos, valamint Kispiac Helyi Kiiztiss6g

Tan5cselniik helyettes6v6

megvSlasztva,

2-So *),9-S 72 8,tA kispiaci lakos lett
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