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kérelmező neve (kérelmező címe.) kérelmezőnek - a települési  Helyi Választási Iroda (alperes 
címe )  kérelmezettel  szemben  határozat száma. számú határozata ellen benyújtott  fellebbezése 
tárgyában 

VÉGZÉS 

A bíróság a kérelmező fellebbezését elutasítja. 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

INDOKOLÁS 

A  kérelmező  a  választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  tv.  307/A.§ alapján  a  helyi 
önkormányzati  képviselők és  polgármesterek  választására  átjelentkezési  kérelmet  nyújtott   be  a 
helyi választási irodához. 

A  települési   Helyi  Választási Iroda  határozat száma. számú határozatával a kérelmező a helyi 
önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  választására  benyújtott  átjelentkezési  kérelmét 
elutasította azon indokolással, hogy a kérelmező a kitűzés dátumát megelőző 30 nap után létesített 
tartózkodási helyet, ezért nem jelentkezhet át. 

Az elutasító  határozattal  szemben  a  kérelmező  fellebbezést  terjesztett  elő,  melyhez  mellékelten 
megküldte  az  okmányiroda  által  kiállított  igazolást,  miszerint  2001.  szeptember  28.  óta  van 
település  neveon tartózkodási  helye,  melyet  folyamatosan  a  törvényi  előírásoknak  megfelelően 
megújított, 2014. júliusi dátum egy soron következő megújítás dátuma. 

A  települési   Helyi  Választási  Iroda  vezetője  a  kérelmező  fellebbezését  az  iratokkal  együtt 
haladéktalanul felterjesztette a Nagykanizsai Járásbírósághoz, egyúttal a felterjesztésben kifejtésre 
került,  hogy a kérelmező  település  neve településen 2001. szeptember 28-tól 2003. szeptember 
28-ig,  2008.  március  05-től  2013.  március  05-ig,  2014.  július  10-től  jelenleg  is  érvényes 
tartózkodási hellyel rendelkezik. A tartózkodási hely érvényessége 2003-ban és 2013-ban megújítás 
hiányában  szűnt  meg.  A legutóbbi  megújítás  2014.  július  10-én,  vagyis  a  helyi  önkormányzati 
képviselők  és  polgármesterek  választásának  kitűzését  megelőző  30 nap (2014.  június  23.)  után 
történt meg. 

A kérelmező fellebbezése nem megalapozott az alábbiak szerint. 

A 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 307/A. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár 
nyújthatja  be,  akinek  a  választás  kitűzését  megelőzően  legalább  harminc  nappal  létesített 
tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

Ve.  235.§ (2)  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 követő harmadik napon, de nem később 
mint a szavazást megelőző második napon lehet fellebbezést benyújtani.

Ve. 236.§ (4) Ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést 
legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a járásbírósághoz.
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(5) A bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik napon, a választás 
kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését követő három napon belül, de legkésőbb 
a szavazást megelőző napon dönt. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező. A 
bíróság egyesbíróként jár el.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 27. § (3) 
A tartózkodási helyet - annak bejelentésétől számított öt éven belül - ismét be kell jelenteni. Az 
ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye e törvény erejénél fogva megszűnik.

Az 1992. évi LXVI. tv. 27.§ /3/ bek. alapján a tartózkodási helyet annak bejelentésétől számított 5 
éven belül ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a 
törvény erejénél fogva megszűnik. 

A bíróság  a  becsatolt  iratokból  megállapította,  hogy korábban a  kérelmező  tartózkodási  helyre 
vonatkozó bejelentésének dátuma 2008. március 05., az ettől számított 5 év eltelt, így a kérelmező 
tartózkodási  helye  a  törvény  erejénél  fogva  megszűnt,  ennélfogva  a  kérelmező  érvényes 
tartózkodási hellyel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. tv.  27.§ /3/  bek.  alapján 2013.  március  06-tól  nem rendelkezett.  A kérelmező legutóbbi 
tartózkodási helyre vonatkozó bejelentésének dátuma 2014. július 10.. A 2014. évi önkormányzati 
választás  kitűzésének  időpontja  2014.  július  23.  napja.  Ezen  időpontot  megelőző  30 nap 2014. 
június 23.-ától indul, tehát a kérelmező a választás kitűzését megelőző legalább 30 nappal nem 
rendelkezett érvényes tartózkodási hellyel, ezért a bíróság a kérelmező fellebbezését a Ve. 307/A.§ /
1/ bekezdésre figyelemmel elutasította. 

A bíróság eljárása az Itv. 33.§ /2/ bek. 1. pontja szerint tárgyi illetékmentes. 

Nagykanizsa, 2014. október 09. 

dr. Patus Sándor sk.

bíró 


