Paks Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) l32.~-ban és a 307/D. ~ (1) bekezdésében
foglalt hatáskörében eljárva időközi települési önkormányzati képviselő választás
tárgyában meghozta a következő határozatot:

5/2017.VII.21.) HVB határozat
Paks Város Helyi Választási Bizottsága a Magyar Környezetvédők Pártja, rövidített
név: MAKOP (székhely: 1149 Budapest, Bíbor u. 5.) Paks városban 2017. szeptember 10.
napjára kitűzött időközi polgármester választáson jelölő szervezetként nyilvántartásba
veszi.

Egyben elrendeli a határozat közlését Paks Város Önkormányzat hirdetőtábláján és a
www.paks. hu elnevezésű honlapján.

.

E határozat ellen jogszabálysértésre hivátkozással a központi névjegyzékb~n szereplő
állampolgár, jelölt, szervezet, továbbá az ügyben érintett ~ermészetes és jogi személy,,
jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, vagy levélben a Helyi Választási
Bizottságnál benyújtott, de a Tolna Megyei Területi Választási BiÉottságnak címzett,
fellebbezést lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától
számított 3 napon belül vagyis 2017. július 24. napján, du. 16 óráig megérkezzen. A
fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezésnek
tartalmaznia kell a fellebbezés jogszabálysértésre való hivatkozásának alapját,
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha lakcímétől (székhelyétől eltér- postai
értesítési címét.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottj ának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.
—
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Indokolás

.

A Magyar Környezetvédők Pártja, rövidített név: MAKÖP (székhely: 1149 Budapest,
Bíbor u. 5.) (továbbiakban: szervezet) a 2017. június 18. napján kérte a Paks településen
2017. szeptember 10. napjára kitűzött időközi polgármester választásán jelölő
szervezetként történő nyilvántartásba vételét. A jelölő szervezet benyújtotta a „P3” jelű
nyomtatványtPaks Város Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy a jelölő szervezet
nyilvántartásba vételi kérelme •a jogszabályi követelményeknek megfelel, a jelölő
szervezet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő adatok megegyeznek a
kérelemben megadottal, ezért a nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
A HVB határozata a Ve. 3. ~ 3 pontjában, 10. ~-ában, 44. ~ (1) bekezdésében, 46. ában,
119. ~ -ában valamint a 307/D. ~ (1) bekezdésében foglaltakon túl, a jogorvoslatról szóló
~-

tájékoztatás a Ve. 1Q.~ -án, 221. ~ (1) bekezdésén, a 223. ~ (1) bekezdésén, a 224. ~ (1)-(4)
bekezdésein, a 307/P. ~ (2) bekezdés c) pontján alapul.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.~ (2) bekezdés 1. pontja alapján
tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint népszavazással kapcsolatos
törvényekből folyó jogok érvényesítésé*l, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
eljárás.
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Paks, 2017. július 21.

Ferenc elnök

