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Budapest Főváľos 03. Kerĺileti Helyi Választási lľoda vezetőjének

2ĺ2022. határozata

Budapest F'őváľos 03. kerĺiletében időközi nemzetiségi önkormányzati képviselő választás soľán a
szavazókö r soľszá má na k és a szav azóhelyiség címének m egállapításá ľól

Budapest Főváros 03. kerületében időközi nemzetiségi önkoľmányzati képviselő választás lebonyolítása soránaz
akadálymentes szavazóköľ sorszámát és a szavazőhelyiség címét a következők szeľint állapítom meg:

szavazóköľ sorszáma szavazóhelviség címe
800. 1033 Budapest. Fő tér 2' Esernyős. Szindbád teręm

Elľęndelęm ahatározatBudapest Főváros III. Keľület, Óbuda_gekasmegyeľi Polgármesteri Hivatal Haľreľ Pál u.
2. szám alatti épiiletének hiľdetőtábláján, valamint az önkormányzat www.obuda.hu honlapján történőkizzétételét
2022' december 16-tól tizenöt napra.

A határozat ellęn a kłjzzététe| ideje alatt (2022. ďecembeľ l 6. - 2022. december 3 l .) a Főváľosi VáIasztási lľoda
vezetójéhezcímzętt (1052 Budapest, Városház u.9-1l.) illętékmentes fellebbezés nyújtható be úgy, hogy az
legkésőbb december 3l-én 16:00 óľáig megéľkezzen Budapest Fővĺíľos 03' Keľĺileti Helyi Választási Iľoda
vezetőjéhez.

Fellebbezést nyújthat be az ügyben érintett teľmészetes személy és jogi személy, jogi személyiség nélkiili
szęrvęzet' Afellebbezéstszemélyesen(1033Budapest,Főtér3.)levélben(postacím: l300Budapest,Pf. 102.),
tęlefaxon (4378-556) vagy elektronikus levélben (vi@obuda'hu) lehet benyújtani. Fellebbezést lehet benyújtani
jogszabályséľtésre hivatkozással vagy mérlegelési jogkörben hozott határozat ellen.

A fellebbezésnek taľtalmaznia kell
a) a kérelem választási eljáľásľól szó|ő 2013. évi XXXVI. törvény 223. s ę) bekezdése szerinti alapjźt,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesĺtési

címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha kiilťrldön élő, magyarországi lakcímmel nem

rendęlkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló
igazolvtnytlnak típusát és szőmtú, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásba-vétel számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszćtmćú vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottj ának nevét és telefaxszám źú v agy elektľonikus levélcímét'

Indokolás
A választási eljárásról szólo 2013. évi XXXVI' törvény (a továbbiakban: Ve.) 77' $ (1) bekezdése alapján a
szavazókörök szttmát, soľszámát és teľiileti beosztását' valamint a szavazohelyiségek címét a helyi választási iroda
v ezetoje állap ítj a meg.

AY e. 79 . $-a szerint a szavazőkörök kialakítását érintő vtitozźlsokat a helyi választźtsi iľoda vezetője folyamatosan
ťrgyelemmel kíséri, és sziikség esetén módositjaaszavazóköri beosztást. A választás kitĺĺzésétől aszavazás napjáig
nem lęhet szayazókör sorszámát megvźtltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbćl
teleptilés megnevezésének, közterĺilet nevének és jellegének, hźu szćlmźnak, épület vagy lépcsőház jelének
megvźl|toztatásátacímnyilvántartásbanátvezetni.

A Ve. 330/A. $-a alapján a [nemzetiségi] időközi vtiasztásra - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
egész telepĺilésre kiteľjedő időközi választásáxal' azonos napon taľtott időközi választźts kivételével - egy külön
szavazókört kell kialakítani, amelynek teriilęte az egész települést magában foglalja.

A Ve. 80. $-a alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és módosításáról szóló
hattrozatát a helyben szokásos módon tizenöt napraközzéteszi.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján, figyelemmel az időközi önkormányzati válasáásokon a
váIasztőpolgárok számĺĺra, költség- és erőforľás-hatékonyság szempontjából a ľendelkező részbęn foglaltak szerint
hatźroztam.

Ahatźrozat a fenti jogszabályi rendelkezéseken, a jogoľvoslatľól szóló tźljékoztatőĺs aYe' 227 ' $ (1) bekezdésén,
223. $-án,224. s (3>(4) bekezdésén, 234' $-án,
töľvény 28. s (l) bekezdésén és 2. melléklęte XIII.

szóIő tájékoztatás az 1990. évi XCIII
alapul.
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