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HATÁROZAT 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. 
évi általános választására a települési nemzetiségi választás szavazókörét az alábbiak szerint 
alakítom ki: 

l. A nemzetiségi szavazókör sorszáma: 800. 
2. A nemzetiségi szavazókör területe: Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe 
3. A nemzetiségi szavazóhelyiség címe: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 

Központ 33. számú terem, 1102 Budapest, Szent László tér 12-14. 

A határozatomat tizenöt napra közzéteszem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
honlapján és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, 
valamint hirdetőtábláján. A közzététel időpontja: 2014. július 7. napja. 

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással az ügyben érintett természetes személy, jogi 
személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet a közzététel időtartam alatt a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Helyi Választási Irodánál a Területi Választási Irodának (Fővárosi Választási 
Iroda, 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) címezve illetékmentesen fellebbezést nyújthat be. A 
fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. július 22-én 16 óráig megérkezzék. A 
fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezést személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ü gyfélszolgálatán ügyfélfogadási 
időben vagy a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Portaszolgálatán munkanapon 8 és 16 óra között, 
levélben a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (1102 Budapest, Szent László tér 29.), illetve a 
eder _gabor@kobanya.hu e-mail címre lehet benyújtani. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés alapját, a kérelem benyújtójának nevét, 
lakcímét (székhelyét) és -ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér- postai értesítési címét, valamint a 
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfóldön élő, magyarországi lakcímmel 
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát 
igazoló okiratának típusát és számát vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 
nyilvántartásba-vételi számát. 
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A fellebbezés tartalmazhatja a benyújtójának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (l) bekezdése 
szerint a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét 
a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg, mely határozatot a helyben szokásos 
módon tizenöt napra közzé kell tenni. Ez a rendelkezés a Ve. 308. §-ára figyelemmel irányadó a 
nemzetiségi szavazókörök kialakítására is. 

A Ve. 309. § (l) bekezdéseszerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a 
Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon, a helyi 
önkormányzati képviselők és polgáriDesterek általános választásának napjára tűzi ki. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 242. § (2) 
bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását 
megelőzően a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a 
településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma- a legutolsó népszámlálásnak az adott 
nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként 
összesített adatai szerint - a huszonöt főt eléri. 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésére irányadó egyes szabályok 
értelmezéséről szóló 14/2014. NVB iránymutatás alapján Budapest Főváros X. kerületben a 2011. 
évi népszámlálás során a bolgár, a roma, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, 
a ruszin, a szerb, a szlovák és az ukrán nemzetiséghez tartozók száma elérte a huszonöt főt. A 20 ll. 
ev1 népszámlálás során Budapest Főváros X. kerületben mindösszesen háromezer
háromszáznegyvennégy fő vallotta magát az Njtv. szerinti valamely nemzetiséghez tartozónak, erre 
tekintettel szükséges a nemzetiségi szavazókör kialakítása. 

A Ve. 312. §(l) bekezdéseszerint valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál. A 
Ve. 312. §(2) bekezdéseszerint a helyi választási iroda vezetőjének kezdeményezésére a Nemzeti 
Választási Iroda elnöke - a népszámlálási adatokra tekintettel - engedélyezheti, hogy a választási 
iroda vezetője a településen több szavazókört alakítson ki. 

A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételt 2014. július 6-áig 
háromszáztizenhat fő kérte. Erre tekintettel Budapest Főváros X. kerületben nem szükséges egynél 
több nemzetiségi szavazókör kialakítása. 

A V e. 3 23. § (l) bekezdése szerint, ha a településen tartanak települési nemzetiségi önkormányzati 
választást, a különböző nemzetiségek számára - a területi és az országos nemzetiségi 
önkormányzati választásra is - közös nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál. A Ve. 323. § (2) 
bekezdése szerint a nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő 
választópolgárok számára akadálymentes legyen. 
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A kialakított szavazókör a kerület központjában található, minden irányból jól megközelíthető, az 
épület a fogyatékossággal élő választópolgárok számára akadálymentesített. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

A hatáskörömet és illetékességemet a Ve. 77. §(l) bekezdése határozza meg, a jogorvoslatról szóló 
tájékoztatás a Ve. 234. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény 33. § (2) bekezdés l. pontján alapul. 

Budapest, 2014. július 7. 
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