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A Zalaegerszegi Városi Bíróság ... kérelmezőnek - Helyi Választási Iroda Vezetője ...
szám alatti kérelmezett ellen - választási kifogás iránti ügyben
VÉGZÉS:
A bíróság a kifogást elutasítja.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
INDOKOLÁS:
Kérelmező 2010. július 15. napján előterjesztett kisebbségi választói jegyzékbe való
felvétel iránti kérelmét a helyi választási iroda vezetője 2010. július 15. napján kelt ...
számú határozatával elutasította. Az elutasítás indoka, hogy a kérelmező kérelme nem
tartalmazta a személyi azonosítót, így a kérelem nem felelt meg az 1997. évi C. törvény
115/E. § (4) bekezdése rendelkezéseinek, melynek d.) pontja értelmében a kérelemnek
tartalmaznia kellett volna többek között a kérelmező személyi azonosítóját.
A kérelmező 2010. július 23. napján a választási eljárásról szóló törvény 11. számú
melléklete szerinti formanyomtatványon a kérelmet újból előterjesztette. Kérelmét
kérelmezett 2010. július 23. napján ... számú határozatával elutasította arra hivatkozással,
hogy a kérelem elkésett, 2010. július 15. napja után ilyen kérelem elő nem terjeszthető. A
kérelmező a kérelmezett ezen határozata ellen 2010. július 30. napján kifogással élt.
A kifogás alaptalan.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/E. § (2) bekezdése szerint a
kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a választás évének július 15. napjáig lehet
kérni a lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől...
Ugyanezen szakasz (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a (3) bekezdésben írt
formanyomtatványon benyújtott kérelemnek milyen adatokat kell tartalmaznia.
Tényként állapítható meg, hogy a kérelmező kérelme a személyi azonosítót nem
tartalmazta, ezért a kérelmezettnek a fenti törvény 115/E. § (3) bekezdése értelmében a
kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt meg kellett tagadnia. A bíróság e tényre
tekintettel a kifogást, mint megalapozatlant elutasította.
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Megjegyzi a bíróság, hogy a helyi választási iroda vezetőjének a kérelmező által 2010.
július 23. napján benyújtott kérelmét kifogásként kellett volna kezelnie, és azt a
Zalaegerszegi Városi Bírósághoz meg kellett volna küldenie, mivel a kérelmező kellő
időben tartalmilag kifogásnak tekintendő kérelmét szabályszerűen előterjesztette.
Megállapítható azonban, hogy a helyi választási iroda vezetője döntése megváltoztatására
fenti körülmény sem adott volna lehetőséget. A kifogást megalapozottnak tekinteni ez
esetben sem lehetett volna, mert a törvényben írt adat, a személyi azonosító hiányzott. Az
ügy érdemében hozott 2010. július 15-én kelt ... számú határozat a jogszabályoknak
megfelel.
Zalaegerszeg, 2010. augusztus 3. napján.
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