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Tárav: A MAGYAR MUNKÁSPÁRT jelölő szervezet
nyilvántartásba vétele

A Karcag városban működő Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve.) 132. ~-ában és a 307/D. * (1) bekezdésében meghatározott jogkörében
eljárva meghozta az alábbi
Hat á r o z a tot:
A Karcag városban működő Helyi Választási Bizottság a MAGYAR MUNKÁSPÁRTOT (rövidített
neve: MUNKASPART, székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 61.) Karcag település 02. számú
egyéni választókerületében 2015. március 1. napjára kitűzött települési önkormányzati képviselő
időközi választásán jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, jogszabálysértésre
hivatkozással, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottsághoz (5000 Szolnok,
Kossuth L. út 2.) címzett, de a Helyi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (5300 Karcag,
Kossuth tér I.), telefaxon (06-59-311-998) vagy e-mailben (je2yzo@ph.karcae.hu) benyújtandó
fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést Úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat meghozatalától és közzétételétől, 2015.
január 20. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2015. január 23-án 16.00 óráig
megérkezzen. Á fenti határidő elmulasztásajogvesztő. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 223. ~ (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér postai értesítési címét, 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. Á fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetve a kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
A MAGYAR MUNKÁSPÁRT (rövidített neve: MUNKÁSPÁRT, székhelye: 1082 Budapest, Baross
u. 61.) (továbbiakban: jelölő szervezet) 2015. január 20. napján kérte a Karcag település 02. számú
egyéni választókerületében 2015. március 1. napjára kitűzött települési önkormányzati képviselő
időközi választásán jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét. A jelölő szervezet benyújtotta
a „P3”jelű nyomtatványt.
A Karcag városban működő Helyi Választasi Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezet
nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, a jelölő szervezet a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásában 2013. szeptember 05. napja óta jogerősen szerepel, ezért a
jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. ~ 3
pontjában, 10. ~-ában, 14. ~ (2) bekezdés d) pontjában, 44. ~ (I) bekezdésében, 46. *-ában, 119. *ában, 132. *-ában, 134. *-ában, valamint a 307/D. * (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslatról
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szóló tájékoztatás a ye. 221. *-án, valamint Ve. 223-225. *-ain, az illetékmentesség az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. ~ (2) bekezdés 1. pontján alapul.
K arcag, 2015.január20.
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A hatarozatrol ertesulnek:
1. Helyi Választási Bizottság tagjai, helyben
2. MAGYAR MUNKASPART, 1082 Budapest, Baross utca 61. és kabinet~munkaspart.hu
3. Helyi Választási Iroda vezetője, helyben
4. Irattár

