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Hegyháthodász Helyi Választási Bizottsága a Magyar Munkáspártot (rövidített név: Munkáspárt) a 

2016. április 24-én tartandó időközi polgármester választáson Hegyháthodász településen jelölő 

szervezetként  

nyilvántartásba vette. 
 

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 

Vas Megyei Területi Választási Bizottsághoz (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) címzett, de a Helyi 

Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (9915 Hegyháthodász, Kossuth út 38.) vagy e-mailben 

(baranyai.maria@nadasdkj.hu) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat meghozatalától és közzétételétől 2016. február 

03. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2016. február 6-án 16:00 óráig megérkezzen. A fenti 

határidő elmulasztása jogvesztő. A fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

 

INDOKOLÁS 

 

Magyar Munkáspárt (képviseletére jogosult: dr. Thürmer Gyula) 1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 

51/A 2016. február 01. napján kezdeményezte a 2016. április 24-én tartandó időközi polgármester 

választáson Hegyháthodász településen jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét. 
 

A nyilvántartásba vételi kérelmét a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 

Ve.) 307/D. §-ában foglaltak szerint nyújtotta be. 
 

A Nádasdi Helyi Választási Iroda a Ve. 133. §-a alapján a Munkáspárt létezését és adatainak hitelességét a 

civil szervezetek bírósági nyilvántartásában – a Fővárosi Törvényszék megkeresésével – ellenőrizte. A 

Munkáspárt Bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0000784. 
 

A Választási Bizottság a jelöltet a Ve. 132. § szerint nyilvántartásba vette. 
 

A Ve. 136. §-a értelmében a jelölő szervezetek adatait a civil szervezetek bírósági nyilvántartásának adatai 

alapján folyamatosan frissíteni kell. Ha a jelölő szervezetet törlik a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásából, a Hegyháthodászi Helyi Választási Bizottság törli a jelölő szervezetet a jelölő szervezetek 

nyilvántartásából. 
 

E határozat a Ve. 132., 307/D §-án alapul, a jogorvoslati jogot a Ve. 221. §, 223-224. § valamint a 307/P. § 

(2) bekezdés c) pontja alapján biztosította. 

 

 

 

Hegyháthodász, 2016. február 03. 

 

 

       Szukics Beáta 

                            HVB elnök-helyettes 
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