Páty Helyi Választási Bizottság 3/2014. (IX.02.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 2-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Vida Sándort (Páty, Cseresznyés u. 25.) a FideszMagyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt és az Összefogás a Faluért
Egyesület közös képvisel -jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Vida Sándor 2014.09.01-én a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata
Néppárt és az Összefogás a Faluért Egyesület képvisel jelöltjeként nyilvántartásba vételét
kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A
kérelméhez benyújtott ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte
a jelöltté váláshoz szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben
összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként
2014.09.02. napjával nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -á , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 2.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 4/2014. (IX.02.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 2-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Sági György (Páty, Árpád u. 29.) független
képvisel -jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Sági György 2014.08.29-én független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a helyi
önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 2.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 5/2014. (IX.02.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l
Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 2-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Wiedermann Gábor (Páty, Fazekas M. u. 31.)
független képvisel -jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Wiedermann Gábor 2014.09.01-jén független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte
a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -á , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 2.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 6/2014. (IX.02.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l
Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 2-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Varga Istvánt (Páty, Százszorszép u. 5.) az
Összefogás a Faluért Egyesület képvisel -jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Varga István 2014.09.01-jén az Összefogás a Faluért Egyesület képvisel jelöltként
nyilvántartásba vételét kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi
választásán. A kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez
elérte a jelöltté váláshoz szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel
jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -á , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 2.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 7/2014. (IX.02.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l
Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 2-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Somogyi Farkas Tamást (1114 Bp, Kanizsai u. 15.)
a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt és az Összefogás a
Faluért Egyesület közös képvisel -jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Somogyi Farkas Tamás 2014.09.01-jén a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, a
Kereszténydemokrata Néppárt és az Összefogás a Faluért Egyesület közös képvisel jelöltjeként nyilvántartásba vételét kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és
polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást
nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz szükséges küszöböt (56 választópolgár
érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási
Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -á , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 2.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 8/2014. (IX.02.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l
Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 2-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Szabó Istvánt ( Páty, Bartók B. u. 4.) a FideszMagyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt és az Összefogás a Faluért
Egyesület közös képvisel -jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Szabó István 2014.09.01-jén a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata
Néppárt és az Összefogás a Faluért Egyesület közös képvisel -jelöltjeként nyilvántartásba
vételét kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A
kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté
váláshoz szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben
összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként
nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -á , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 2.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 9/2014. (IX.02.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l
Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 2-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Papp János Bertalan ( Páty, Füzespatak u. 35.)
független képvisel -jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Papp János Bertalan 2014.09.01-jén független képvisel -jelöltjeként nyilvántartásba vételét
kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A
kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté
váláshoz szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben
összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként
nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -á , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 2.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 10/2014. (IX.02.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 2-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Szeitz Zsolt Antalt ( Páty, Kossuth L. u. 109.) az
Összefogás a Faluért Egyesület képvisel jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Szeitz Zsolt Antal 2014.09.01-jén az Összefogás a Faluért Egyesület képvisel -jelöltjeként
nyilvántartásba vételét kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi
választásán. A kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez
elérte a jelöltté váláshoz szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel
jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -á , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 2.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 11/2014. (IX.02.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l
Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 2-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Temesszentandrási Gábort ( Páty, Május 1. u. 64.) a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt
és az Összefogás a Faluért Egyesület közös képvisel -jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Temesszentandrási Gábor 2014.09.01-jén a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, a
Kereszténydemokrata Néppárt és az Összefogás a Faluért Egyesület közös képvisel jelöltjeként nyilvántartásba vételét kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és
polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást
nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz szükséges küszöböt (56 választópolgár
érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási
Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 2.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 12/2014. (IX.02.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l
Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 2-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Székely Lászlót ( Páty, Május 1. u. 27.) az
Összefogás a Faluért Egyesület polgármesterjelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Székely László 2014.09.01-jén az Összefogás a Faluért Egyesület polgármester-jelöltjeként
nyilvántartásba vételét kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi
választásán. A kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez
elérte a jelöltté váláshoz szükséges küszöböt (167 választópolgár érvényes ajánlása), vele
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság polgármester
jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 2.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 13/2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Dr. Monostori Ern Zoltánt (Páty, Fazekas M. u.
76.) a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt és az Összefogás a
Faluért Egyesület közös képvisel -jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A szavazólapon a jelölt els utóneve kerül feltüntetésre.

E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Dr. Monostori Ern Zoltán 2014.09.01-jén a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, a
Kereszténydemokrata Néppárt és az Összefogás a Faluért Egyesület képvisel jelöltjeként
nyilvántartásba vételét kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi
választásán. A kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez
elérte a jelöltté váláshoz szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel
jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 5.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 14/2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Gábor Ákost (Páty, Árpád u. 6.) az Összefogás a
Faluért Egyesület képvisel jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Gábor Ákos 2014.09.02-én Összefogás a Faluért Egyesület képvisel jelöltként
nyilvántartásba vételét kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi
választásán. A kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez
elérte a jelöltté váláshoz szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel
jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 5.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 15/2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l
Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Junek Marianna (Páty, Füzespatak u. 4.) független
képvisel -jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Junek Marianna 2014.09.02-án független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a
helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 5.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 16/2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Varga Ferencné (Páty, Somogyi B. u. 22.) független
képvisel jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Varga Ferencné 2014.09.02-án az független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a
helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 5.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 17/2014. (IX.06.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l
Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 6-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Monos Zsuzsannát (1173 Bp, Újlak u. 94. 3 em. 10.
15.) független képvisel jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Monos Zsuzsanna 2014.09.01-jén független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a
helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 2.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 18/2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Dr. Bognár András ( Páty, Kossuth L. u. 151.)
független képvisel jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Dr. Bognár András 2014.09.02-án független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a
helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 5.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 19/2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Zsarnóczay Istvánt ( Páty, Tulipán u. 21.) a
Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület képvisel -jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Zsarnóczay István 2014.09.02-án a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület képvisel jelöltjeként nyilvántartásba vételét kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és
polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást
nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz szükséges küszöböt (56 választópolgár
érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási
Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty Helyi Választási Bizottság 20/2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Rokolya Péter István ( Páty, Töki u. 52.) független
képvisel jelöltet nyilvántartásba veszi.
A szavazólapon a jelölt els utóneve kerül feltüntetésre.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Rokolya Péter István 2014.09.03-án a független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét
kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A
kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté
váláshoz szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben
összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként
nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 5.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 21/2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Soós István (Páty, Rákóczi u. 4.) független
képvisel jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Soós István 2014.09.03-án független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a helyi
önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 5.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 22 /2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Nagy Ferenc (Páty, Erkel u. 12..) független
képvisel jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Nagy Ferenc 2014.09.03-án független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a helyi
önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 5.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 23 /2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Kind László (Páty, Kovács I. u. 1.) független
képvisel jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Kind László 2014.09.03-án független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a helyi
önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 5.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 24 /2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Dr Sal Béla Leó (Páty, Fazekas M. u 26.) független
képvisel jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Dr Sal Béla Leó 2014.09.03-án független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a
helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 5.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 25 /2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Háló Zsolt (Páty, Hegyalja u.34.) független
képvisel jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás

Háló Zsolt 2014.09.04-én független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a helyi
önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 5.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 26 /2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Ihász Dezs (Páty, Tulipán u. 42.) független
képvisel jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás

Ihász Dezs 2014.09.04-én független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a helyi
önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 5.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 27 /2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Reichenberger János Gyulát (Páty, Tölgyfa u. 6.) a
Lehet Más a Politika képvisel jelöltjét nyilvántartásba veszi. A szavazólap a jelölt els
utónevét tartalmazza.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás

Reichenberger János 2014.09.04-én a Lehet Más a Politika képvisel jelöltjeként
nyilvántartásba vételét kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi
választásán. A kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez
elérte a jelöltté váláshoz szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel
jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 5.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 28 /2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l
Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Dr. Bognár András ( Páty, Kossuth L. u. 151.)
független polgármester jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Dr. Bognár András 2014.09.02-án független polgármester-jelöltjeként nyilvántartásba vételét
kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A
kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté
váláshoz szükséges küszöböt (167 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben
összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság polgármester jelöltként
nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
A HVB 3 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:

Páty, 2014. szeptember 5.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 29/2014. (IX.05.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l
Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 5-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Reichenberger János Gyulát ( Páty, Tölgyfa u. 6.)
a Lehet Más a Politika polgármester jelöltjét nyilvántartásba veszi. A szavazólap ajelölt els
utónevét tartalmazza.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyese, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Reichenberger János Gyula 2014.09.04-én a Lehet Más a Politika független képvisel jelöltjeként nyilvántartásba vételét kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és
polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást
nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz szükséges küszöböt (167 választópolgár
érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási
Bizottság polgármester jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 5.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 30/2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Benyó Margit (Páty, Hegyalja u. 3619 hrsz.)
független képvisel -jelöltet nyilvántartásba veszi.

E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Benyó Margit 2014.09.05-én független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a
helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 31/2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Tamizer József (Páty, Kuckóhegyi u. 3613/004 hrsz.)
független képvisel -jelöltet nyilvántartásba veszi.

E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Tamizer József 2014.09.08-én független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a
helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 32/2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Csejtei Tamás (Páty, Árpád u. 93. A épület) független
képvisel -jelöltet nyilvántartásba veszi.

E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Csejtei Tamás 2014.09.08-én független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a
helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 33/2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Kiss Károly (Páty, Cseresznyés u. 19.) független
képvisel -jelöltet nyilvántartásba veszi.

E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Kiss Károly 2014.09.08-án független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a helyi
önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez ajánlóívek
ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz szükséges
küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség nem áll
fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 34/2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Dani Béla (Páty, Kossuth L. u. 45.) független
képvisel -jelöltet nyilvántartásba veszi.

E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Dani Béla 2014.09.08-án független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a helyi
önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez ajánlóívek
ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz szükséges
küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség nem áll
fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 35 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Nyitrai Mária Magdolna (Páty, Kossuth L. u. 106.)
független képvisel -jelöltet nyilvántartásba veszi.

E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Nyitrai Mária Magdolna 2014.09.08-án független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét
kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A
kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté
váláshoz szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben
összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként
nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 36 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-én megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Tollner József (Páty, Dózsa Gy. u. 2/D) független
képvisel -jelöltet nyilvántartásba veszi.

E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Tollner József 2014.09.08-án független képvisel jelöltként nyilvántartásba vételét kérte a
helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A kérelméhez
ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté váláshoz
szükséges küszöböt (56 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság képvisel jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 37 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l
Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Wiedermann Gábor ( Páty, Fazekas M. u 31.)
független polgármester jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Wiedermann Gábor 2014.09.08-án független polgármester-jelöltjeként nyilvántartásba vételét
kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A
kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté
váláshoz szükséges küszöböt (167 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben
összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság polgármester jelöltként
nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 38 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l
Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Rokolya Péter István ( Páty, Töki u. 52.) független
polgármester jelöltet nyilvántartásba veszi.
A szavazólapon a jelölt els utóneve kerül feltüntetésre.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Rokolya Péter István 2014.09.08-án független polgármester-jelöltjeként nyilvántartásba
vételét kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásán. A
kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez elérte a jelöltté
váláshoz szükséges küszöböt (167 választópolgár érvényes ajánlása), vele szemben
összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság polgármester jelöltként
nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 39 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l
Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kit zött választásán Kákóczkiné Horváth Mónika ( Páty, Völgy u. 26/a. )
független polgármester jelöltet nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
Kákóczkiné Horváth Mónika 2014.09.08-án független polgármester-jelöltjeként
nyilvántartásba vételét kérte a helyi önkormányzati és képvisel k és polgármesterek 2014. évi
választásán. A kérelméhez ajánlóívek ellen rzésénél megállapítást nyert, hogy a kérelmez
elérte a jelöltté váláshoz szükséges küszöböt (167 választópolgár érvényes ajánlása), vele
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, ezért a Helyi Választási Bizottság polgármester
jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat a Ve. 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 40 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a német nemzetiségi önkormányzati képvisel k 2014. október
12. napjára kit zött választásán Bereczki Gábornét ( Páty, Ady E. u. 3.) az ÉszakMagyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
A jelöl szervezet képvisel je 2014.09.08-án kérelmezte Bereczki Gáborné az ÉszakMagyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület német nemzetiségi
önkormányzati képvisel -jelöltként történ nyilvántartásba vételét Páty településen.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX tv. ( továbbiakban: Nek. tv.) 59. § (1) bek.
értelmében a települési nemzetiségi névjegyzékben a választás kit zésének napján szerepl
választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.
Páty településen a szükséges ajánlások száma öt, melyet a jelölt elért.
Vele szemben kizárási ok nem áll fenn, ezért a Bizottság nyilvántartásba vételér l döntött.
.
E határozat a Ve. 10.§. (1)-(4), 46§. 122.§, 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 41 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a német nemzetiségi önkormányzati képvisel k 2014. október
12. napjára kit zött választásán Dammelhardt János Ottót ( Páty, Erd u. 3 ) az ÉszakMagyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
A jelöl szervezet képvisel je 2014.09.08-án kérelmezte Dammelhardt János Ottó ÉszakMagyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület német nemzetiségi
önkormányzati képvisel -jelöltként történ nyilvántartásba vételét Páty településen.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX tv. ( továbbiakban: Nek. tv.) 59. § (1) bek.
értelmében a települési nemzetiségi névjegyzékben a választás kit zésének napján szerepl
választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.
Páty településen a szükséges ajánlások száma öt, melyet a jelölt elért.
Vele szemben kizárási ok nem áll fenn, ezért a Bizottság nyilvántartásba vételér l döntött.
.
E határozat a Ve. 10.§. (1)-(4), 46§. 122.§, 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 42 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a német nemzetiségi önkormányzati képvisel k 2014. október
12. napjára kit zött választásán Sági Györgyöt ( Páty, Árpád u. 29. ) az Észak-Magyarországi
Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
A jelöl szervezet képvisel je 2014.09.08-án kérelmezte Sági György az ÉszakMagyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület német nemzetiségi
önkormányzati képvisel -jelöltként történ nyilvántartásba vételét Páty településen.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX tv. ( továbbiakban: Nek. tv.) 59. § (1) bek.
értelmében a települési nemzetiségi névjegyzékben a választás kit zésének napján szerepl
választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.
Páty településen a szükséges ajánlások száma öt, melyet a jelölt elért.
Vele szemben kizárási ok nem áll fenn, ezért a Bizottság nyilvántartásba vételér l döntött.
.
E határozat a Ve. 10.§. (1)-(4), 46§. 122.§, 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 8.
Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 43 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a német nemzetiségi önkormányzati képvisel k 2014. október
12. napjára kit zött választásán Tolnainé Megtért Máriát ( Páty, Kossuth L. u. 96. ) az
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület jelöltjét nyilvántartásba
veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
A jelöl szervezet képvisel je 2014.09.08-án kérelmezte Tolnainé Megtért Mária
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület német nemzetiségi
önkormányzati képvisel -jelöltként történ nyilvántartásba vételét Páty településen.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX tv. (továbbiakban: Nek. tv.) 59. § (1) bek.
értelmében a települési nemzetiségi névjegyzékben a választás kit zésének napján szerepl
választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.
Páty településen a szükséges ajánlások száma öt, melyet a jelölt elért.
Vele szemben kizárási ok nem áll fenn, ezért a Bizottság nyilvántartásba vételér l döntött.
.
E határozat a Ve. 10.§. (1)-(4), 46§. 122.§, 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 8.
Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 44 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a német nemzetiségi önkormányzati képvisel k 2014. október
12. napjára kit zött választásán Szalóki Éva Krisztinát (Páty, Töki u. 52. ) az ÉszakMagyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
A jelöl szervezet képvisel je 2014.09.08-án kérelmezte Szalóki Éva Krisztina az ÉszakMagyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület német nemzetiségi
önkormányzati képvisel -jelöltként történ nyilvántartásba vételét Páty településen.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX tv. ( továbbiakban: Nek. tv.) 59. § (1) bek.
értelmében a települési nemzetiségi névjegyzékben a választás kit zésének napján szerepl
választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.
Páty településen a szükséges ajánlások száma öt, melyet a jelölt elért.
Vele szemben kizárási ok nem áll fenn, ezért a Bizottság nyilvántartásba vételér l döntött.
.
E határozat a Ve. 10.§. (1)-(4), 46§. 122.§, 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 45 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiségi önkormányzati képvisel k 2014. október 12.
napjára kit zött választásán Balogh István Józsefet ( Páty, Burgondia u. 14. ) a „Lungo Drom”
Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
A jelöl szervezet képvisel je 2014.09.08-án kérelmezte Balogh István József a „Lungo
Drom”
Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség roma nemzetiségi
önkormányzati képvisel -jelöltként történ nyilvántartásba vételét Páty településen.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX tv. ( továbbiakban: Nek. tv.) 59. § (1) bek.é
értelmében a települési nemzetiségi névjegyzékben a választás kit zésének napján szerepl
választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.
Páty településen a szükséges ajánlások száma öt, melyet a jelölt elért.
Vele szemben kizárási ok nem áll fenn, ezért a Bizottság nyilvántartásba vételér l döntött.
.
E határozat a Ve. 10.§. (1)-(4), 46§. 122.§, 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 46 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiségi önkormányzati képvisel k 2014. október 12.
napjára kit zött választásán Török Lászlót ( Páty, Burgondia u. 14. ) a „Lungo Drom”
Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
A jelöl szervezet képvisel je 2014.09.08-án kérelmezte Török László „Lungo Drom”
Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség roma nemzetiségi önkormányzati
képvisel -jelöltként történ nyilvántartásba vételét Páty településen.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX tv. ( továbbiakban: Nek. tv.) 59. § (1) bek.é
értelmében a települési nemzetiségi névjegyzékben a választás kit zésének napján szerepl
választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.
Páty településen a szükséges ajánlások száma öt, melyet a jelölt elért.
Vele szemben kizárási ok nem áll fenn, ezért a Bizottság nyilvántartásba vételér l döntött.
.
E határozat a Ve. 10.§. (1)-(4), 46§. 122.§, 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

.
Páty, 2014. szeptember 8.
Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 47 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§ -ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiségi önkormányzati képvisel k 2014. október 12.
napjára kit zött választásán Dudás Lajos ( Páty, Dózsa Gy. u. 8/b ) a „Lungo Drom”
Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
A jelöl szervezet képvisel je 2014.09.08-án kérelmezte Dudás Lajos „Lungo Drom”
Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség roma nemzetiségi önkormányzati
képvisel -jelöltként történ nyilvántartásba vételét Páty településen.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX tv. ( továbbiakban: Nek. tv.) 59. § (1) bek.
értelmében a települési nemzetiségi névjegyzékben a választás kit zésének napján szerepl
választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.
Páty településen a szükséges ajánlások száma öt, melyet a jelölt elért.
Vele szemben kizárási ok nem áll fenn, ezért a Bizottság nyilvántartásba vételér l döntött.
.
E határozat a Ve. 10.§. (1)-(4), 46§. 122.§, 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
.
Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 48 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiségi önkormányzati képvisel k 2014. október 12.
napjára kit zött választásán Toldi Arankát ( Páty, Burgondia u. 74. ) a „Lungo Drom”
Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
A jelöl szervezet képvisel je 2014.09.08-án kérelmezte Toldi Aranka „Lungo Drom”
Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség roma nemzetiségi önkormányzati
képvisel -jelöltként történ nyilvántartásba vételét Páty településen.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX tv. ( továbbiakban: Nek. tv.) 59. § (1) bek.é
értelmében a települési nemzetiségi névjegyzékben a választás kit zésének napján szerepl
választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.
Páty településen a szükséges ajánlások száma öt, melyet a jelölt elért.
Vele szemben kizárási ok nem áll fenn, ezért a Bizottság nyilvántartásba vételér l döntött.
.
E határozat a Ve. 10.§. (1)-(4), 46§. 122.§, 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 49 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiségi önkormányzati képvisel k 2014. október 12.
napjára kit zött választásán Varga Istvánt ( Páty, Dózsa Gy. u.7/b) a „Lungo Drom”
Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
A jelöl szervezet képvisel je 2014.09.08-án kérelmezte Varga István „Lungo Drom”
Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség roma nemzetiségi önkormányzati
képvisel -jelöltként történ nyilvántartásba vételét Páty településen.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX tv. ( továbbiakban: Nek. tv.) 59. § (1) bek.
értelmében a települési nemzetiségi névjegyzékben a választás kit zésének napján szerepl
választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.
Páty településen a szükséges ajánlások száma öt, melyet a jelölt elért.
Vele szemben kizárási ok nem áll fenn, ezért a Bizottság nyilvántartásba vételér l döntött.
.
E határozat a Ve. 10.§. (1)-(4), 46§. 122.§, 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.
Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

Páty Helyi Választási Bizottság 50 /2014. (IX.08.) sz. határozata
jelölt nyilvántartásba vételér l

Páty Helyi Választási Bizottsága – 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 132.§.-ában megállapított
hatáskörében eljárva jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következ
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiségi önkormányzati képvisel k 2014. október 12.
napjára kit zött választásán Huszár Kinga Noémit ( Páty, Széchenyi u. 7. ) a „Lungo
Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltjét nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással oly módon lehet benyújtani,
hogy a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (Páty, Kossuth L. u. 83.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megnevezését, vagy a mérlegelésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A kérelem
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben benyújtható.
Indokolás
A jelöl szervezet képvisel je 2014.09.08-án kérelmezte
Huszár Kinga Noémi
„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség roma nemzetiségi
önkormányzati képvisel -jelöltként történ nyilvántartásba vételét Páty településen.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX tv. ( továbbiakban: Nek. tv.) 59. § (1) bek.é
értelmében a települési nemzetiségi névjegyzékben a választás kit zésének napján szerepl
választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.
Páty településen a szükséges ajánlások száma öt, melyet a jelölt elért.
Vele szemben kizárási ok nem áll fenn, ezért a Bizottság nyilvántartásba vételér l döntött.
E határozat a Ve. 10.§. (1)-(4), 46§. 122.§, 132.§-án, továbbá a 307/E§ -án , a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 307/§ (1) (2) bekezdésén alapul.

Páty, 2014. szeptember 8.

Bozsóné Kovács Jolán
HVB Elnök

