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A patvarci Helyi Vehsztesi Bizoftseg a 2014. okt6ber h6 12. napjAra kit1zdtt helyi
k6pvisel6k 6s pobermesterek velaszqsen Patvarc telepUl'sen az egy'ni listes jel1ltek
'nkormenyzati
sorso/dsa
Ergyeban meghozta a kovetkez1 haterozatot:
Az patvarci Helyi Velasztesi Bizottseg a Paftvarc telepiircsen bejelenteft es nyilventarqsba vett egyeni
Isfjs jeldltek sorrendjet kisorsolta es a sorsohs eredmenyet az aabbiak szeri e apitja meg:
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DANCS GY6z6 PAL FIDESZ-KDNP

NANDORT LASZLO fiiggeflen
sorszEm PSZOTANE aSERVENAK EDINA EvA FIDE9Z.KDNP
sorszam SZANDAI ATTILA FIDESZ-KDNP

A Helyi Vdlaszasi Bizoftsegnak a vebszasi eueresr6l sz6l6 2013. 6vi XXXV\. tArveny (ovebbiakban:
Ve.) 160. S-a alapjen meghozoft. az egyeni Ist's jelAltek sorsobserd sz6l6 haarozata ellen nincs
helye ane 6 jogoNoslatnak.

A sorsobs t6rvenyessege elleni jogoNoslat a szavaz6lap adaftaftahenak j6vehagyesa elteni bir6segi
fel A lvizsgehti kerebn be foglal hat6.

lndokoles:
A helyi )nkorm.enyzati

kepviselLk 6s po@ermesterek vebsz6serd sz6l6 2010. evi L. t6rv6ny
(tovabbiakban: ovjt.) a 9. S (1) bekezd6se atapjen patvarc tetepaas vebszt'potg^rai tegahbb 1 %enak aien6sa, a Helyi Vebszhsi lroda vezet1j'nek 10/2014.(Vtlt.18. HVI hatdroiatdnakl. pontjeban
mega apitott 6 ajenhs sz|kseges az egyeni fistes jel,ftseghez.

A HVB Patvarc telepiil^sen joger'sen hat egy6ni tisfts jetaftet veft nyituenhftesba. Kett6 jelatt
nyilvAntaftesba

vebb meg

nem joger6s.

A HVB a ve.760. g (2) bekezdese 6s a helyi

k6pvisel6k es pobermesterek 2014.
okt6ber 12. napiera kitfrzatt vebsztesa eueresai haaridoinek
'nkormenyzati
es haternapjainak meAe apiaserd sz6t6
42u4.(v11.24.) lM rendelet 30 s fl) bekezd'se alapjen a HVB a'bejetentei letonet, annaK a
kivetel'vel, amelynek nyilvenbftesba veb6t joger1sen etutasitoftSk, sorrendj'nek' sorsoteset 2014.
szeptember 08. napjan 16.00 6ra uten vegzi el.
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h1ler_oaa6t az Oujt 9. S 0) bekezdese
rendelet 30. S 0) bekezdese atapjen hozta meg.

ds a Ve. 162.

S-a,

bvebbe a 2/2014.(V .24.) tM

JogoNoslatr'l a Ejekoztates a Ve. 239. S-6n alaput.
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