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2/2016.(IX.9.) számú HVB határozata 
 

Magyar Munkáspárt jelölőszervezet nyilvántartásba vétele 
 
 
Palotás Község Helyi Választási Bizottság a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet nyilvántartásba 
vétele tárgyában az alábbi határozatot hozta: 
 
a 2016. november 20. napjára kitűzött palotási időközi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármester választásra a Magyar Munkáspárt (nyilvántartási száma: 01-02-0000784) jelölő 
szervezetet nyilvántartásba veszi. 
A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá 
az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat 
be. 
 
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben jogszabálysértésre 
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 
benyújtani. Nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja. A 
fellebbezést a Területi Választási Bizottsághoz (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) címezve a Palotás 
Község Helyi Választási Bizottsághoz (3042 Palotás, Kossuth út 1. sz., e-mail: palotas@palotas.hu ) 
kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik napon (2016. 
szeptember 12.) 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához. E határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmazni a kell a fellebbezés jogalapját; a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 
(székhelyét), és –a lakcímétől (székhelyétől) eltér -  postai értesítési címét; a kérelem benyújtójának 
személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, magyar állampolgárságát igazoló okiratának 
típusát és számat, vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi 
számát. 
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve a 
kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 

INDOKLÁS 
 
A Magyar Munkáspárt jelölő szervezte képviseletére jogosult személy, Dr. Thürmer Gyula 2016. 
szeptember 7-én P3-as jelű a jelölő szervezet bejelentése elnevezésű formanyomtatványon a Magyar 
Munkáspárt jelölő szervezet nyilvántartásba vételét kérte a Palotás Község Helyi Választási 
Bizottságtól a 2016. november 20-ára kitűzött palotási időközi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármester választásra. 
Palotás Község Helyi Választási Bizottsága a jelölő szervezet nyilvántartásba vételéről határozott, 
mert megállapította, hogy a jelölő szervezet bejelentése megfelelt a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. § és 133. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
A Palotás Község Helyi Választási Bizottság határozatát Ve. 132. §-a, valamint a 307/D. § (1) 
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva hozza meg. 
A határozattal szembeni fellebbezési jog a Ve. 221. §, valamint, 223-224. §-ain alapul. A határidőkről 
a Ve. 10- § rendelkezik.  
 
Palotás, 2016. szeptember 9. 
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