
HELYT vALASzTASt B\ZOTTSAG ftVB)
Patvarc

9/2014.(1X.08.) HVB h a t e r o z a t a
Dancs GyOzA Pelnak, a FIDESZ- Magyar Poqeri Szavetseg 6s a Keresztanydemokrata Neppert

kdz6s egyeni listas jelaltjekant tiirten6 nyilventaftesba vetel6r6l

A patvarci Helyi Vehsz6si BizoftsAg (tov'bbiakban: HVB) Dancs GyOz6 Pal-t, , a FIDESZ - Magyar
Poqeri Szovetseg 6s a Keresztenydemokrata Neppeft kazas egyeni li$es jel6ltj6t nyilventaftesba
vette.

Ezzel egyidej1bg a HVB a jel1ltet 6rteslti 6s a nyilvAntaftesba veteh5l az igazol'st kiadia.

A haftrozat ellen - annak meghozabat'l szemitott heron (3) napon belul - a kozponti
nevjegyz6kben szereprc vebszt6poqer, jel6lt, jel6l6 szervezet, bvebbe az agyben 

'rintetttermeszetes 6s jogi szemely, jogi szenelyis6g nelkiili szeruezet szemqlyesen, levelben a Helyi
Vebsztesi Bizoftsegnel (2668 Patvarc, Gyarmati utca 48. szem), telefaxon (06-35-300-782) vagy
elektronikus lev6lben (bgyarnat@profinter.hu), jogszabalys,ttesre hivatkozessal, illetve a v6laszftsi
bizottsAg merlegel6si jogkdreben hozott d6nt6se ellen, illeteknentesen fellebbez'st nyljthat be a
N1gr^d Megyei Tertileti Vehszftsi Bizoftsegnak (3100 Salg'tarjen, RAk'czi 0t 36.) cimezve. A
fe ebbezest tigy ke beny1jtani, hogyaz2014. szeptember h6 11. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

Indokolds:

Dancs Gy6zO Pel 2014. szeptember h6 05. napjen k6fte a 2014.6vi helyi 
'nkornenyzati 

kepvisel1k
* poqermesterek vebszbsen Patvarc telepal'sen egy'ni lis6s kepvisel6jelaltkent torrcno
nyilvenbftesba vetew a FIDESZ - Magyar Poqeri Szovetseg 6s a Kereszt'nydemokrata Neppeft
k1z5s egyeni lisfts jel5ltjekent.

A HVB mege apitotta, hogy Dancs Gy6zO Pel nyilvenbftesba vercl ienti kerehe a jogszabelyokban
Emasztott kavetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenblvek etadeseval taft'nt. A jel1lts1ghez
szakseges ervenyes ajenhsok szama el6ri a Helyi Velasztesi boda Vezet5jenek 10/2014.(Vlll.18. HVI
haarozaffinak 1. pontjAban nega apitott 6 ajenbst. .

A fentiekre tekintettel Dancs Gy6zO Pahak a 2U4. evi helyi 
'nkormenyzati 

kepviselak 6s
poqermesterek vebszrcsen Patvarc telepurcsen egyeni fisld.s kepvisel'jel1ftke fitEno
nyilvenbftSsba vetele a rendelkezd 16szben foglaltak szeint megt6ft6nt.

A ha6rozat a helyi 
'nkormenyzati 

kepvisel6k 6s poqarmesterek vebszffiser1l sz6l6 2010. 6vi L.
t6N1ny 8. S P) bekezdes a.) pontjen 6s a L S () bekezd6s6n, a vehszftsi e\eresr^l sz6l6 2U3. evi
XXXVI. t1rveny (ov6bbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogoNostatr1t sz6to
tAj'koztaas a Ve. 10. S P) bekezdesen,221. S-6n,223.6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
ponuen, es az illetekekr1l sz6l6 1990. 6viXClll. t1rveny 33.5 (2) bekezdes 1.) pontjen ahput.

A bizoftsdg tdjakoztatja a kerelmez^t, hogy a fellebbez'snek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
(jogszabelF'ft'sre hivatkozes, illetve a vehsztesi bizottseg merlegel6si jogkarben hozott dAntesd, a
fellebbezes beny1jrcjenak nevet, lakcimet Gzekhetyet) es - ha a lakcinerct Gzekhetyet't) etter -
postai eftesitesi cimeL a fellebbezes beny($6jenak szem'lyi azonosit6jeL i etve ha a k1ffAlddn 616,
magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez6 vebszt^poqer nem rendelkezik szem^lyi azonosit1val, a
magyar e ampolgerseget igazol6 okiraqnak tipuset es szemeL vagy jel6l6 szervezet vagy mds
szervezet eseteben a bir'segi nyilvenbft^sba veteli szemet. A fellebbez6s taftalmazhatja
beny0$6ienak telefaxszemet vagy elektronikus lev'lcim6t, illet1leg kezbesiEsi megbizoftjdnak nev6t
6s telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet.
A bizotts4g Ejekoztatja tovebbe a kerelmezdt, hogy a fellebbezes a vehszftsi bizotbeg
haterozaanak meghozahhig visszavonhat6, ugyanakkor a v,laszasi bizotEeg az eljdrdst hivatatb6t
folytathatja.
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