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Almásfüzitői Helyi Választási Bizottság  
5/2017. (IV. 12.) határozata 

a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet nyilvántartásba vételéről 
 
 
Az Almásfüzitői Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Ve.)  307/D. § (1) bekezdése, továbbá 307/G. (2) bekezdése alapján eljárva 
2017. április 12-én tartott ülésén jelölő szervezet nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a 
következő 
 

h a t á r o z a t o t: 
 
Az Almásfüzitői Helyi Választási Bizottság a 2017. június 11. napjára kitűzött időközi 
polgármester-választásra a Magyar Munkáspárt (nyilvántartási száma: 01-02-0000784) 
jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. 
 
Almásfüzitői Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közlését Almásfüzitő Község 
Önkormányzata hirdetőtábláin és a www.almasfuzito.hu honlapon. 
 
A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben 
szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 
személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus 
levélben a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett illetékmentes 
fellebbezést nyújthat be az Almásfüzitői Helyi Választási Bizottságnál (2932 Almásfüzitő, Petőfi 
tér 7., fax: 34/348-774, e-mail: igazgatas@almasfuzito.hu, jegyzo@almasfuzito.hu). 
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. április hó 15. napján 16.00 óráig 
megérkezzen. A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját, 
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér – postai értesítési címét, 
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy 
más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
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Indokolás 
 
A Magyar Munkáspárt jelölő szervezet képviseletére jogosult személy, Dr. Thürmer Gyula P3 
jelű, a jelölő szervezet bejelentése elnevezésű formanyomtatványon a Magyar Munkáspárt jelölő 
szervezet nyilvántartásba vételét kérte Almásfüzitői Helyi Választási Bizottságától a 2017. június 
11-re kitűzött időközi polgármester választásra. 
 
Almásfüzitői Helyi Választási Bizottság a jelölő szervezet nyilvántartásba vételéről határozott, 
mert a benyújtott iratok ellenőrzését követően megállapította, hogy a jelölő szervezet bejelentése 
megfelel a Ve. 132. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
 
Almásfüzitői Helyi Választási Bizottság határozatát a Ve. 132.§ és 307/D. § (1) bekezdésében 
foglalt hatáskörében eljárva hozta meg. 
 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223.§ (1) bekezdésén, a 
224.§ (1) – (4) bekezdésein alapul, 225. §-án, valamint 307/P. §-on alapul. 
 
Az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál fogva 
illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok 
érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás. 
 
Almásfüzitő, 2017. április 12. 
 
 
 
                 Juni Béla 
        a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


