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HATÁROZAT 

Tárgy: szavazatszámláló bizottság kiegészítése 
Iktatószám: AT /8-84/2019 
Ügyintéző: dr. Szabados Ottó 
Telefon: 06 1 4338 329 
E-mail: SzabadosOtto@kobanya.hu 

Az európai parlamenti képviselők 2019. május 26-ára kitűzött választásán a Budapest X. kerület 35. 
számú kiemelt szavazókörében a szavazatszámláló bizottságot 

7 taggal kiegészítem. 

A határozat ellen a közzététel kezdetétől számított 3 napon belül a választásra irányadó jogszabály, 
illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett 
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet kifogást nyújthat be a Helyi Választási 
Iroda vezetőjéhez postai úton (1102 Budapest, Szent László tér 29.), a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.), valamint az Újhegyi Ügyfélszolgálton (1108 
Budapest, Újhegyi sétány 16.) munkanapokon félfogadási időben, a 06-1-4338-230-as faxszámon, a 
hivatal@kobanya.hu e-mail címen, valamint a BP10KER ügyfélkapun. A kifogást úgy kell benyújtani, 
hogy az legkésőbb 2019. május 26-án (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzék. A kifogásnak tartalmaznia 
kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, 
lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kifogás 
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem 
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló 
hatósági igazolványának típusát és számát, jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 
nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

INDOKOLÁS 

A Budapest X. kerület 35. számú kiemelt szavazóköre névjegyzékén szereplő választópolgárok száma 
meghaladta az 1500 főt, a határozat meghozatalának időpontjában összesen 2432 fő. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (3) bekezdése szerint 
a szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője - legkésőbb a szavazást megelőző 
harmadik napon - a póttagok közül a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha az átjelentkező 
választópolgárok vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma azt indokolja. 

A Ve. 24. § (3) bekezdés a) pontja szerint a helyi választási iroda vezetője köteles a szavazatszámláló 
bizottságot legalább 4 taggal kiegészíteni, ha a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgárok 
száma az 1500 főt meghaladja. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

Budapest, 2019. május 23. 
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