
Iktató szám:

Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetőjének 
8/2014. (III. 10.) számú határozata az 1/2013. (VII.29.) számú 

Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre egyéni választókerületeihez
tartozó szavazókörök számának, sorszámának, területi beosztásának, valamint a

szavazóhelyiségek címének megállapításáról szóló határozat kijavításáról

Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (OEVI) vezetője jelen határozat
mellékletében, illetve az alábbiakban foglaltak szerint kijavítom Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egyéni választókerületéhez tartozó 61. számú szavazókör szavazóhelyiségének a címét. 

61. szavazókör
szavazóhelyiség címe: Bölcsõde, Bükk u. 6.

Elrendelem  jelen  határozat  és  a  hozzátartozó  mellékletének  Budapest  Főváros   XVIII.  kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzatának honlapján (www.  bp18.  hu), valamint a  Budapest Főváros
XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimrei  Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtábláján  15  napra  történő
közzétételét.
Határozatom ellen  a  választási  eljárásól  szóló 2013.  évi  XXXVI.  törvény (továbbiakban:  Ve)  50.  §  (1)
bekezdése alapján jogorvoslatnak helye nincs.  

I N D O K O L Á S

A  Ve.  77.   §  (1)  bekezdése  alapján  a   helyi  választási  iroda  vezetője  határozattal  állapítja  meg  a
szavazókörök  számát,  sorszámát  és  területi  beosztását.  A  szavazókörök  kialakítását  oly  módon  kell
elvégezni,  hogy  egy  szavazókörre  mintegy  hatszáz,  legfeljebb  ezerötszáz,  a  központi  névjegyzékben
szerepelő választópolgár jusson. Első ízben a szavazóköröket a helyi választási iroda vezetője 2013. július
31-ig alakítja ki, a Ve. 351. §   (1) , (1a) bekezdéseiben foglaltak szerint, fenti határidőre a szavazókörök
kialakítása megtörtént.
Fenti határidő letelte után a Ve. alapján a Helyi Választási Iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a
szavazóköri beosztást és szükség esetén azt módosítja. 

Megállapítást nyert, hogy a 61. számú szavazókör címe nem a Bükk utca 6. szám hanem a Bükk utca 8. szám
alatt található. 

Fentiek  alapján  a  rendelkező  részben  foglaltaknak  megfelelően  javítottam  a  1/2013  (VII.29.)  számú
határozatban történő számelírást. 

A  szavazókörök  kialakításáról  és  felülvizsgálatáról  szóló  határozatot  és  annak  mellékleteit   a  helyben
szokásos módon 15 napra kell  közzétenni  a Ve. 80. §-a alapján,  ennek megfelelően jelen határozatot és
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szavazókör kijavításáról szóló határozat.odt
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mellékletét (61. számú szavazókörre vonatkozó adatok)  Budapest Főváros  XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzatának    hivatalos honlapján (www.bp18.hu ) valamint Budapest Főváros  XVIII.
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerül közzétételre, a rendelkező
részben deklaráltak szerint.

Határozatom a   választási eljárásól szóló 2013. évi   XXXVI. törvény 2. §, 10. §, 66. §, 74.§, 79. § 80. §
81.§ , 165. §  foglaltakon alapul.

Budapest, 2014. március 10.

dr. Peitler Péter
                      OEVI vezetője 
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