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„NÉV 1.” ( „CÍM 1.”, tart. helye: „CÍM 2. „) kérelmezőnek, - „TELEPÜLÉSI” Helyi
Választási Iroda „HATÁROZATSZÁM”. számú határozata ellen benyújtott fellebbezése
tárgyában
VÉGZÉS
A bíróság a kérelmező fellebbezését

e l u t a s í t j a.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
INDOKOLÁS
Kérelmező a 2014. május 19. napján kelten átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesztett
elő, az átjelentkezési kérelem 2014. május 23-án levél formában érkezett a Választási
Irodához.
Az „TELEPÜLÉSI” Helyi Választási Iroda „HATÁROZATSZÁM”. számú határozatával az
átjelentkezés iránti kérelmet elutasította. Indoklásában megállapította, hogy a kérelemben
és a szavazóköri névjegyzéken szereplő személyes adatok eltérőek, és nem eldönthető,
hogy kérelmező kérést, módosítást, vagy törlést kért.
2014. május 25. napján „NÉV 1.” kérelmező beadvánnyal élt a Budapest Főváros „..”
Kerület Önkormányzathoz, mely beadvány Budapest Főváros „..”Kerület Önkormányzat
fellebbezésnek tekintett, és megküldött az „TELEPÜLÉSI” Helyi Választási Irodához.
A helyi választási iroda vezetője az iratokat 2014. május 25. napján kelten -a bíróságra
2014. május 28. napján érkezetten- postai úton megküldte a Nagykanizsai
Járásbírósághoz.
A fellebbezés

nem

megalapozott

az alábbiak szerint.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 331.§. (1) bekezdése szerint az
Európai Parlament tagjainak választásán e törvény 1.12 fejezetét a 245.§., a 247.§. (1) és
(3) bekezdése, a 250.§., a 251.§., a 256.§. (2), a 257.§. (3) bekezdése, a 259-264.§., a
269.§., a 270.§. , a 271.§. (2) bekezdése, a 272.§., a 273.§., a 284.§., a 285.§., a 297.§.,
valamint a 298.§. rendelkezései az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
A 235.§. (2) bekezdése rögzíti, hogy a Helyi Választási Iroda szavazóköri névjegyzékkel
kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés
kézhezvételét illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés
megküldését követ harmadik napon, de nem később, mint a szavazást megelőző második
napon lehet fellebbezést benyújtani.
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A bíróság megállapította, hogy kérelmező a fellebbezését a határidő lejártát követően, a
szavazás napján terjesztette elő, erre tekintettel a bíróság a fellebbezést érdemi vizsgálat
nélkül a rendelkező rész szerint elutasította.

Nagykanizsa, 2014. május 29.

Dr. Szolik Enikő
bíró

