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A Szigetszentmildósi Járásbíróság 
3/B., tartózkodási helye: 	 kérelmezőnek névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelem iránt indított nemperes eljárásában meghozta az alábbi 

Végzést: 

A bíróság a kérelmezőnek a Szigetszentmiklósi Helyi Választási Iroda 1031853. számú, 2018. 
április 6. napján kelt határozata ellen benyújtott fellebbezését elutasítja. 

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 

Indokolás: 

A kérelmező  a honlapon keresztül mozgóurna iránti kérelmet nyújtott be a helyi választási irodához 
2018. április hó 6. napján. A mozgóurnát igénylő  választópolgárok névjegyzékébe való felvételének 
indokaként előadta, hogy egészségi állapota miatt mozgásában gátolt. A kérelmező  az uma 
kiszállítási címeként a 	 szám alatti tartózkodási helyét 
jelölte meg, amely Szigetszentmiklós település 016. számú szavazóköréhez tartozik. A kérelmező  
állandó lakcíme a 	 szám alatt található, amely a 023. 
számú szavazókör része. 

A kérelmező  állandó lakóhelye folytán eljáró Szigetszentmiklósi Helyi Választási Iroda a 1031853. 
számú, 2018. április 6. napján kelt határozatával a kérelmet elutasította. 

A határozat ellen a kérelmező  a törvényes határidőben fellebbezéssel élt, és kérte a kérelmének 
történő  helyt adást Arra hivatkozott, hogy tíz éve életvitelszerűen a tartózkodási helyén él, 
mozgásában való korlátozottsága indokolja a mozgóurna igénylését. 

Á fellebbezés nem megalapozott 

Helytállóan döntött a helyi választási iroda, amikor a kérelmet a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (Ve.) 103. § (3) bekezdése alapján arra tekintettel utasította el, hogy a kérelmező  
által megjelölt kiszállítási cím nem a szavazókör területén található. 

A bírósága határozat indokolását az alábbiakkal egészíti ki: a Ve. 184. § (1) bekezdése értelmében a 
mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két rágja viszi ki - a szavazókör területén belül - a 
mozgóurnát igénylő  választópolgárok jegyzékében szereplő  választópolgárhoz. 

Miután a szavazatszámláló bizottság csak az adott szavazókör területén található címre viheti ki a 
mozgóurnát, ezért átjelentkezés nélkül a szavazati jog gyakorlására a tartózkodási helyen ilyen 
módon nincsen lehetőség. 
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A fenti indokok és a Ve. 236. § (5) bekezdése alapján a bíróság a rendelkező  részben foglaltak 
szerint határozott. 

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 

Szigetszentmiklós, 2018. április hó 7. napján 

dr. Ruckel-Pandazis Orsolya s.k. 
bíró 

A kiadmány hiteléül: 

Szöllősi Katalin 
írnok 
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