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HATÁROZAT
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területén a szavazókörök számát, sorszámát
és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint határozom meg.
1. A szavazókörök száma: 77.
2. A szavazókörök sorszámát, a szavazóhelyiségek címét és a szavazókörökbe tartozó
választópolgárok számát az 1. melléklet határozza meg.
3. A szavazókörökbe tartozó címeket a 2. melléklet határozza meg.
4. A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására a 35. szavazókört
jelölöm ki.
5. Az átjelentkezéssel szavazásra a 77. szavazókört jelölöm ki.
A határozatomat tizenöt napra közzéteszem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélközpontjában lévő hirdetőtáblán, valamint
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján. A közzététel napja 2021.
november 3. napja.
A határozatom ellen a közzététel időtartama alatt fellebbezés nyújtható be a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Helyi Választási Iroda vezetőjéhez postai úton (1102 Budapest, Szent László tér
29.), személyesen a Hivatal Ügyfélszolgálatán (1102 Budapest, Állomás utca 26, valamint 1106
Budapest, Újhegyi sétány 16.) munkanapokon 8 és 16 óra között, a 06 1 4338 219-es fax-számon,
valamint a hivatal@kobanya.hu e-mail címen.
INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése
szerint a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek
címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre
mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson,
de minden településen legyen legalább egy szavazókör.
A Ve. 79. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási
iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri
beosztást. Tekintettel arra, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területén
kialakított szavazókörökben a választópolgárok száma több esetben eltért a Ve. 77. § (1)
bekezdésében meghatározott értéktől, továbbá az 1101 Budapest, Kőbányai út 38. szám alatti
szavazóhelyiségek az épület felújítása miatt átmenetileg nem alkalmasak a funkció betöltésére, a
szavazókörök felülvizsgálata vált szükségessé.
A központi névjegyzékben szereplő 53 758 választópolgár, valamint az átjelentkezéssel szavazás
számára hetvenhét szavazókör került kialakításra.

A Ve. 78. § (1) bekezdése szerint a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi
választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező
választópolgárok szavazhatnak. A (2) bekezdés szerint e kijelölt szavazókör szolgál az
átjelentkezéssel szavazásra is kivéve, ha a (3) bekezdés alapján a megyei jogú városban és a
fővárosi kerületben a helyi választási iroda vezetője más szavazókört jelöl ki az átjelentkezéssel
szavazásra. A (3) bekezdés szerint kijelölt szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
számára vonatkozóan a Ve. 77. § (1) bekezdésében meghatározott alsó létszámhatárt nem kell
alkalmazni. A Ve. 246. §-a továbbá úgy rendelkezik, hogy ha a település területén több
országgyűlési egyéni választókerület található, a 78. § szerinti szavazókört abban az országgyűlési
egyéni választókerületben kell kijelölni, amelyben a polgármesteri hivatal székhelye van. A 35.
szavazókör a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára és a 77.
szavazókör az átjelentkezéssel szavazásra a fenti rendelkezéseknek megfelelően került
kijelölésre.
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A hatáskörömet a Ve. 77. § (1) bekezdése, 78. §-a és 79. §-a határozza meg. A határozatom
közzétételét a Ve. 80. §-a rendeli el. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 234. § (1) bekezdésén
alapul.
Budapest, 2021. november 3.
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