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Város neve Járásbíróság X. Y. (város neve, utca, szám alatti lakos) kérelmezőnek – Város
neve Z T (város neve, tér házszám szám alatti székhelyű) kérelmezett ellen indult
mozgóurna igény iránti kérelmet elutasító döntés elleni jogorvoslat iránti nemperes eljárásban
meghozta az alábbi
végzést:
A bíróság a fellebbezést elutasítja.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás
A kérelmező 2019. május 24. napján mozgóurna igény iránti kérelmet terjesztett elő a város
neve Helyi Választási Irodán. A kérelmezett a 01-4/415-28/2019. számú, 2019. május 24.
napján kelt határozatával a kérelmező mozgóurna igénylés iránti kérelmét elutasította.
A határozat ellen a kérelmező a törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt, amelyet a jegyző
a kérelem tárgyában keletkezett iratokkal együtt 2019. május 25. napján elbírálás végett
felterjesztett a járásbírósághoz. A kérelmezett a felterjesztésében az indokai megjelölésével
nyilatkozott arról, hogy a fellebbezésben foglaltaknak nem adott helyt.
A kérelmező jelenleg a lakótelep szám alatt lévő egészségügyi intézmény Belgyógyászati
Osztályán tartózkodik, amely a 001. számú szavazókör területén található. A kérelmező szám
alatti lakcíme a 004. számú szavazókörhöz tartozik.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 103. § (1) bekezdése szerint a
mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A Ve. 184. § (1) bekezdése értelmében a mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja
viszi ki - a szavazókör területén belül - a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében
szereplő választópolgárhoz.
A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati
kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,
A Ve. 223. § (3) bekezdése értelmében a fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet
benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
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Tekintettel arra, hogy a kérelmező nem a 004. számú szavazókör területén belül igényelte a
mozgóurnát, továbbá figyelemmel arra, hogy a fellebbezés nem felel meg a Ve. 224. § (3)
bekezdés a) pontjában foglaltaknak, a bíróság az alaptalan fellebbezést elutasította.
A végzés ellen a Ve. 232. § (5) bekezdése értelmében további jogorvoslatnak helye nincs.

Város neve, 2019. május 25.
Dr. Rózsa Erika s.k.
bíró

