JEGYZŐKÖNYV
A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
2019. évi 13. SZ. ÜLÉSÉRŐL
Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. október 13-án 16.10
órakor a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (Budapest VIII.
Baross u. 63-67.) I. emelet 100-as hivatalos helyiségében megtartott 13. számú üléséről.
Jelen vannak:
Dr. Galambos Károly elnök (16 óra 40 perctől)
Danyiné Vámosi Gabriella elnök helyettes
Tavaszi Józsefné tag
dr. Lóránth József mb. tag – Fidesz-KDNP
Pongrácz Erzsébet Zsuzsánna mb. tag - Közös Értékek Pártja
dr. Gőz Gabriella mb. tag – MM-DK-MSZP-PM-LMP-MSZM
Benyovszky Gábor mb. tag – Magyar Munkáspárt
Választási Iroda részéről:
dr. Mészár Erika a HVI vezető-helyettese
dr. Balla Katalin HVI tag
dr. Kiss Marietta HVI tag
Mátraházi Judit HVI tag
Jegyzőkönyvvezető
Czira Éva HVI tag
Egyéb megjelentek:
Távolmaradását bejelentette: Danyiné Vámosi Gabriella
Megállapítja, a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban:
Helyi Választási Bizottság) 7 tagja közül jelen van 6 fő, így a Bizottság határozatképes. Késését bejelentette dr. Galambos Károly. A Bizottság 2019. évi 13. ülését 16.10-kor megnyitja.
Az alábbi napirend elfogadását javasolja a Bizottság részére:
1. napirendi pont:

Kifogások elbírálása

2. napirendi pont:

Egyebek

A Bizottság 6 igen (egyhangú) szavazattal elfogadja a napirendet.
1. napirendi pont:
1.1.

Kifogások elbírálása

Körmendi Gábor Attila kifogásai

Danyiné Vámosi Gabriella
Megnyitja a napirendi pont tárgyalását és megadja a szót a HVI képviselőjének.
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dr. Mészár Erika
Javasolja a bizottságnak, hogy jegyzőkönyvbe foglalt döntésben egyesítsék beadványozó kifogásait, tekintettel arra, hogy azok tartalmukban megegyeznek. Ismerteti a kifogásokat. A
kifogásokat elutasítását javasolja.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 17/2019. (10.13.) sz. jegyzőkönyvi
döntésével 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozta:
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban Helyi Választási Bizottság) úgy dönt, hogy Körmendi Gábor Attila által a Fővárosi Választási Bizottságnak és a Nemzeti Választási Bizottságnak benyújtott, és a Helyi Választási Bizottsághoz áttett kifogások egyesítését elrendeli a Ve. 217.§ (1) bekezdése alapján.
Kisebbségi vélemény: -

Danyiné Vámosi Gabriella
Több hozzászóló nincsen, ezért felteszi szavazásra a határozatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 194/2019. (10.13.) számon 5
igen 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a Ve. 213. § (1) bekezdése
alapján áttett Körmendi Gábor Attila beadványozónak 2019. október 11-én a választás
tisztaságának és esélyegyenlőségének tárgyában benyújtott, és a Ve. 217. § (1) bekezdése
alapján egyesített kifogásait elutasítja.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal
szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 3136696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. október 16. napján
(szerdán) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. §
(3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és
számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi
számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
I.
2

Körmendi Gábor Attila (lakóhelye: ………………………………………….) (a továbbiakban: Beadványozó) elektronikus úton 2019. október 11-én 14.30 órakor kifogást nyújtott be a
Fővárosi Választási Bizottsághoz, valamint ugyanezen a napon a Nemzeti Választási Bizottsághoz is, a választás tisztaságának és esélyegyenlőségének megsértése tárgyában, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) , c) ,
e) és f) pontja megsértése miatt.
A Fővárosi Választási Bizottság elnöke FPH073/241-2/2019 ügyszámon a Ve. 213. § (1)-(2)
bekezdései, valamint a Ve. 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján a kifogás Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottsághoz áttette.
A Nemzeti Választási Bizottság elnöke NVB/591-2/2019 ügyszámon a kifogást a Ve. 213. §
(1) bekezdése alapján, a Nemzeti Választási Bizottság által átruházott hatáskörben eljárva –
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságoz áttette.
Figyelemmel arra, hogy a két beadvány tartalma és mellékletei azonosak, és a Ve. 217. § (1)
bekezdése értelmében a választási bizottság együttes vizsgálat és elbírálás végett elrendelheti
azoknak az előtte folyamatban levő ügyeknek az egyesítését, amelyeknek tárgya egymással
összefügg, a Választási Bizottság az ügyek egyesítéséről döntött.
Beadványozó álláspontja szerint, ismeretlen elkövetők Józsefvárosban, a Momentum-DK-MSZP
Párábeszéd-LMP együttműködő pártok érdekében, a választási kampányidőszak során visszaéltek
erőfölényükkel, és plakátjaik elhelyezése során, legalább 136 rendbeli visszaélést követtek el. A
Közös Értékek Pártja (KÉP) jelöltjeinek (Körmendi Gábor Attila – Polgármesterjelölt, és Molnár
Gábor TEVK01 képviselőjelölt illetve Körmendi Gábor Attila – TEVK02 képviselőjelölt) - a mellékletben is csatolt - plakátjait ugyanis megrongálták, azokat a helyükről engedély nélkül eltávolították, és számos esetben eltulajdonították. A jogsértő magatartás nem tudható be egyszerű állampolgári véleménynyilvánításnak, hiszen a cselekmény során a plakátok eltávolításához számos
esetben létra használatára és vágóeszközre volt szükség, és a kiemelkedő 100 feletti esetszám,
szervezett, „üzletszerű” elkövetésre utal. A „megüresedett” helyre legalább 50 helyen, Pikó András
Polgármesterjelöltet ábrázoló plakát került. A kifogásolt gyakorlatot 2019.10.07.-22:00 és
2019.10.09.-02:00 között követték el Józsefvárosban, a Palotanegyedben található a TEVK01 és
TEVK02 választókerületekben:
- Rákóczi út (Szentkirályi utca és Blaha Lujza tér közötti szakasz), (12 db plakát)
- Szentkirályi utca, teljes hosszában (10 db plakát)
- Vas utca, teljes hosszában (16 db plakát)
- Gyulai Pál utca, teljes hosszában (20 db plakát)
- Somogyi Béla utca (Somogyi Béla utca és Stáhly utca kereszteződésében), (2 db plakát)
- Somogyi Béla utca (Somogyi Béla utca és Gutenberg tér kereszteződésében), (2 db plakát)
- Scheiber Sándor utca (Scheiber Sándor utca és Gutenberg tér kereszteződésében), (2 db plakát)
- Gutenberg téren (4 db plakát)
- Stáhly utca, teljes hosszában (8 db plakát)
- Kőfaragó utca, teljes hosszában (12 db plakát)
- Bródy Sándor utca (Szentkirályi utca és Gutenberg tér közötti szakasz), (12 db plakát)Horánszky utca, teljes hosszában (20 db plakát)
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- Mária utca, teljes hosszában (12 db plakát)
- Krúdy utca, teljes hosszában (2 db plakát)
- Reviczky utca, teljes hosszában (2 db plakát)
Beadványozó véleménye szerint fent megjelölt tevékenységgel súlyosan sérült a választás tisztaságának megóvása, az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, és a választási eljárás
nyilvánosságának feltételei, illetve a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye. A
Közös Értékek Pártja a plakátjait törvény szerint készítette el, azaz minden plakát megfelelt a a
2013. évi XXXVI. Törvény a választási eljárásról 144. § (1) – (7) bekezdés rendelkezéseinek.
Beadványozó kéri a Választási Bizottságot, hogy a jogsértést állapítsa meg, a kifogásban megjelölt
pártokat és segítőiket tiltsa el a további jogszabálysértéstől, továbbá a kampányszervező-és kivitelező személy (szervezet) jogszabálysértő magatartása miatt kéri bírság kiszabását is, mivel a kampányvezető felelőssége a törvény betartása és betartatása.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a szerint
kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet nyújthat be.
A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz; ugyanezen § (2)
bekezdése szerint folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett
tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani.
A Ve. 212. § (1) bekezdése szerint a kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani, ugyanezen § (2) bekezdése szerint a
kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) megvizsgálta a kifogással támasztott törvényi követelményeket és megállapította,
hogy az a jogszabályi követelményeknek megfelel.
A Választási Bizottság megállapította, hogy a bizonyítékként becsatolt „1. jelöltek1” színes
fényképeken Molnár Gábor és Körmendi Gábor Attila jelöltek láthatók. A nagyításban látható
a fényképen az impresszum, tehát a hirdetések a Ve. 144. § (2) bekezdése értelmében plakátnak minősülnek. A „Jelöltek3” megjelölésű színes fényképen Körmendi Gábor Attila polgár4

mester-jelölt arcképes hirdetése látható. A nagyításban jól kivehető a hirdetésen az impreszszum, tehát a hirdetés a Ve. 144. § (2) bekezdése alapján plakátnak minősül.
A Ve. 144. § (7) bekezdésében foglalt előírást, amely szerint „a plakátot úgy kell elhelyezni,
hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható
legyen” csak a Ve. szerint értelmezett plakátokra lehet vonatkoztatni.
Beadványozó becsatolta még a Budapesti Rendőrfőkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Készenléti Alosztályán 2019. október 10. napján 22.21 perckor tett
feljelentéséről szóló jegyzőkönyvet.
A Választási Bizottság azonban azt állapította meg, hogy a becsatolt bizonyítékok csak annak
bizonyítására alkalmasak, hogy a színes arcképes választási hirdetések a Ve. 144. § (2) bekezdése szempontjából plakátnak minősülnek, a Beadványozó által kifogásolt tevékenységet
– a plakátok megrongálását és eltávolítását nem támasztják alá, azokon sérülés, hiányosság,
átfedés nem fedezhető fel. A felvétel készítésének helyszíne és időpontja nem azonosítható
be. A fényképek nem örökítenek meg a plakátok megrongálására irányuló cselekményt sem.
A becsatolt rendőrségi feljelentést 2019. október 11. napján, Beadványozó által hasonló
tárgyban benyújtott kifogás tárgyalásakor a Helyi Választási Bizottság már megismerte, új
információt nem hordoz, az nem tekinthető a cselekmények elkövetését alátámasztó bizonyítéknak.
A Ve. 218. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére
álló adatok alapján dönt.
A Választási Bizottság a kifogás tartalmának bizonyítására a becsatolt bizonyítékokat elégtelennek tartja. A kifogásban megjelölt, a Ve. 2. § (1) bekezdés a) , c) , e) és f) pontjában megfogalmazott alapelvek sérelme nem állapítható meg.
A Ve. 220. § rendelkezései szerint ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt
elutasítja.
Az ügy minden körülményét mérlegelve, fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a kifogást – jogszabálysértés hiányára tekintettel – a rendelkező részben foglaltak szerint elutasította.
III.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d)
pontjában, 44. § (1) és (2) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 208-209.
§-ában, 212. §-ában, 213. § (1) bekezdésében, 214. §-ában, 217. § (1) bekezdésében, 218. §ában, 220. §-ában, 304. § c) pontjában, 307/P. § (1) bekezdés b) pontjában, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 221. §-ában, a 223-225. §ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: Danyiné Vámosi Gabriella
a Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettese
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1.2.

dr. J. R. kifogása – 150 méteren belüli kampánytevékenység tárgyában

Danyiné Vámosi Gabriella
Megadja szót a HVI képviselőjének.
dr. Mészár Erika
Ismerteti a benyújtott kifogást. Javasolja, hogy a Bizottság hozzon jegyzőkönyvbe foglalt
döntést a mérés módszeréről.
A kifogás elbírálásához az Iroda megtekintette a kifogáshoz csatolt dokumentumokat, melyeket bizonyítékként értékelt. A bizonyítékként becsatolt fényképek egyikén jól látható a közterület neve, Víg utca 1-17, valamint mind a két fényképfelvételen a 21. sz. ügyvédi iroda cégtáblája. Mindkét fényképen jól kivehető dr. Erőss Gábor János jelölt, amint a közterületen,
egy Pikó András polgármester jelöltet és egy dr. Erőss Gábor egyéni képviselő-jelöltet népszerűsítő hirdetést stand (pult) mellett áll, kezében A/4-s méretű, színes lapot tartva. Mellette
piros dzsekiben és szürke kabátban két ismeretlen személy látható. A felvétel készítésének
napja jól látható mindkét fényképen: 2019. 10.13.
Az Iroda álláspontja szerint a kifogásolt tevékenység kampánytevékenységnek minősül.
A kifogás alapján a Helyi Választási Iroda elvégezte a szükséges méréseket a Google maps
segítségével, amelyekről készített felvételeket a Választási Bizottságnak bemutatja.
Az Iroda véleménye szerint a csatolt bizonyítékok alátámasztják, hogy a 12-es sorszámú, Tolnai Lajos utca 12-15. szám alatti szavazókör 150-es méteres körzetében folytatott/folytat dr.
Erőss Gábor jelölt kampánytevékenységet és ezzel megsértette a Ve. 143. § (1) bekezdés b)
pontjában foglaltakat.
Javasolja a Bizottságnak, hogy állapítsa meg a jogszabálysértést és a hasonló tevékenységtől
tiltsa el a jogsértőt.
Benyovszky Gábor
A mérést az utcán tenné meg. Nem tartja megfelelőnek a légvonalban történő mérést. Elmondja, hogy véleménye szerint a helyszínről nem látható a szavazókör bejárata. A megközelítés útvonalán 150 méteres távolságon túl van a kifogásban szereplő cselekmény.
dr. Mészár Erika
Megkérdezi, hogy melyik útvonal lenne, amelyet lemérne a Bizottság a helyszínen.
Benyovszky Gábor
A legrövidebb utat kellene lemérni.
Pongrácz Erzsébet Zsuzsánna
Egyetért az előtte szólóval.
dr. Lóránth József
Ismerteti a bizottságnak a Kúria I.37.703/2019/2. sz. döntését, amely rendelkezik a 150 méter
távolság kör sugaraként történő értelmezéséről.
6

Danyiné Vámosi Gabriella
Szavazásra bocsátja a mérés módszeréről szóló döntést.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 18/2019. (10.13.) sz. jegyzőkönyvi
döntésével 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozta:
A Helyi Választási Bizottság úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI.
törvény 143. §-ában foglalt, a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságot légvonalban méri.

Danyiné Vámosi Gabriella
Több hozzászóló nincsen, ezért szavazásra bocsátja a határozatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 195/2019. (10.13.) számon 5
igen 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság dr. J.R. beadványozónak
2019. október 13-án 150 méteren belüli kampánytevékenység tárgyában benyújtott kifogásának helyt ad, megállapítja, hogy dr. Erőss Gábor megsértette a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat és eltiltja a további jogsértéstől.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal
szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 3136696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. október 16. napján
(szerdán) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. §
(3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és
számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi
számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
I.
Dr. J.R. (lakóhelye: ………………………….) , mint a ………………………….. beadványozó (a továbbiakban: Beadványozó) 2019. október 13-án 14. 30 perckor személyesen kifogást
nyújtott be Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottsághoz arra hivatkozással,
hogy 2019. október 13.án 10.30 perckor észlelte, hogy a 12-es számú szavazókör szavazóhelyiségének törvény szerint számított 150 méteres távolságán belül (Víg utca – Népszínház
utca sarka) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben a választópolgárok választói akaratának befolyásolására alkalmas módon dr. Erőss Gábor kampánytevékenységet folytat a
DK, MSZP, MOMENTUM, Párbeszéd Magyarországért Párt, Lehet Más a Politika, Magyar
Szolidaritás Mozgalom és dr. Erőss Gábor jelölt javára. A tevékenységet jelenleg is folytatja.
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Beadványozó a kifogásban foglaltak alátámasztására bizonyítékként két színes fényképet mellékelt.
Beadványozó álláspontja szerint a kifogásban megjelölt tevékenység alkalmas a választói
akarat befolyásolására, sérti a Ve. 143. §-át és a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában
rögzített alapelveket.
Beadványozó kéri a Helyi Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogsértést és a jogsértőt a további jogszabálysértéstől eltiltani szíveskedjen.
II.
A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz; ugyanezen § (2)
bekezdése szerint folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett
tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani.
A Ve. 212. § (1) bekezdése szerint a kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani, ugyanezen § (2) bekezdése szerint a
kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) megvizsgálta a kifogással szemben támasztott törvényi követelményeket és megállapította, az érdemi elbírálásra alkalmas.
140. § Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat
befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a
a) plakát,
b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,
c) politikai reklám és politikai hirdetés,
d) választási gyűlés.
143. § (1) Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár
választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.
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(2) A szavazás napját megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét.
(3) Amennyiben több egymással párhuzamos, az 1. § szerinti választási eljárás van folyamatban, az (1) bekezdés szerinti tilalom az összes, folyamatban lévő választási eljárás során érvényesül.
A Választási Bizottság a kifogás elbírálásához megtekintette a kifogáshoz csatolt dokumentumokat, melyeket bizonyítékként értékelt. A bizonyítékként becsatolt fényképek egyikén jól
látható a közterület neve, Víg utca 1-17, valamint mind a két fényképfelvételen a 21. sz. ügyvédi iroda cégtáblája. Mindkét fényképen jól kivehető dr.Erőss Gábor János jelölt, amint a
közterületen, egy Pikó András polgármester jelöltet és egy dr. Erőss Gábor egyéni képviselőjelöltet népszerűsítő hirdetést stand (pult) mellett áll, kezében A/4-s méretű, színes lapot
tartva. Mellette piros dzsekiben és szürke kabátban két ismeretlen személy látható. A felvétel
készítésének napja jól látható mindkét fényképen: 2019. 10.13.
A Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogásolt tevékenység kampánytevékenységnek
minősül.
A kifogás alapján a Helyi Választási Iroda elvégezte a szükséges méréseket, amelyekről készített felvételeket a Választási Bizottságnak bemutat.
A Választási Bizottság megállapítja, hogy a csatolt bizonyítékok alátámasztják, hogy a 12-es
sorszámú, Tolnai Lajos utca 12-15. szám alatti szavazókör 150-es méteres körzetében folytatott/folytat dr. Erőss Gábor jelölt kampánytevékenységet és ezzel megsértette a Ve. 143. § (1)
bekezdés b) pontjában foglaltakat.
2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő
alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása,
b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése,
e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
A Választási Bizottság megállapítja, hogy a kampánytevékenység 143. § (1) bekezdés b)
pontjába ütköző folytatása sérti Ve. 2. § (1) bekezdés a). c) és e) pontja szerinti alapelveket.
A Ve. 218. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló
adatok alapján dönt.
A Választási Bizottság a kifogásban megjelölt jogsértést igazolhatónak találta, így annak helyt
adott. A Ve. 218. § (2) bekezdése alapján, ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad
a) megállapítja a jogszabálysértés tényét,
b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől.

A jogszabálysértésre tekintettel a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.
III.
A Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) és (2) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 208-209. §ában, 140. §-ában, 143. §-ában, 212. §-ában, 214. §-ában, 218. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a)-b) pontjában, 304. § c) pontjában, 307/P. § (1) bekezdés b) pontjában, a jogorvoslati
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lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 221. §-ában, a 223.-225.
§-ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Gőz Gabriella alapvetően a Ve. szerint nincsen kampánycsend, ezzel a 150 méteres távolságra vonatkozó törvényi rendelkezéssel nem ért egyet. A mérés eredményét elfogadja.
Danyiné Vámosi Gabriella
a Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettese

Dr. Galambos Károly 16 óra 40 perckor megérkezett. A bizottság létszáma 7 főre változott.
Dr. Galambos Károly elnök átvette az ülés vezetését.
1.3.

H.M.G kifogása – a titkos szavazáshoz való jog megsértése tárgyában

Dr. Galambos Károly
Megadja szót a HVI képviselőjének.
dr. Mészár Erika
Ismerteti a kifogásban foglaltakat. Az Iroda áttekintette a kifogással támasztott törvényi követelményeket és véleménye szerint a beadvány a jogszabályi követelményeknek nem felel meg,
mivel a Beadványozó nem csatolt bizonyítékot a kifogáshoz, így kifogásának valóságtartalma
nem igazolható.
Figyelemmel arra, hogy a kifogás nem tartalmazza a Ve. 215. § c) pontjában előírt kelléket,
nevezetesen a Ve. 212. § (1) bekezdése b) pontja szerinti jogszabálysértés bizonyítékait, így
javasolja a beadvány érdemi vizsgálat nélkül történő elutasítását.
Dr. Galambos Károly
Véleménye szerint bizonyíték a jogsértésre vonatkozóan nincsen. Egyetért az érdemi vizsgálat
nélküli elutasítással. Nem azt kell feltételezni, hogy valótlan amit a kifogástevő állít, hanem
csak annyit, hogy nincsen bizonyíték.
dr. Gőz Gabriella
Amennyiben bárkit felhívnak telefonon, vélhetően nem rögzíti a beszélgetést. Véleménye
szerint ami sérelemként felmerülhet, az az, hogy hogyan jutottak a telefonszám birtokába.
Azonban ezek telefonszámlisták kampánycélja hivatalosan felhasználhatók, így a cselekmény
a Ve. rendelkezéseivel nem ellentétes.
Dr. Galambos Károly
Több hozzászóló nincsen, ezért szavazásra teszi fel a javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 196/2019. (10.13.) számon 7
igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
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Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság H.M.G. beadványozónak
2019. október 12-én a titkos szavazáshoz való jog megsértése tárgyában benyújtott kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal
szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 3136696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. október 17.. napján
(csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. §
(3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és
számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi
számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
I.
H.M.G. (lakóhelye: ………………………………………….) (a továbbiakban: Beadványozó)
elektronikus úton 2019. október 12-én kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz,
amelyet a Nemzeti Választási Bizottság továbbított Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottsághoz.
A kifogástevő álláspontja szerint a titkos szavazáshoz való jog megsértése történt.
Beadványozó álláspontja szerint fenti időpontban Sára Botond kerületi polgármester személyesen hívta fel telefonon, név szerint kereste és azt a kérdést tette fel , hogy számíthat –e a
támogatására az önkormányzati választásokon. Aggályosnak találja, hogy miközben a szavazás titkos, az érintettek ilyen jellegű információhoz juthatnak.
A kifogás benyújtására nyitva álló határidő megtartása tekintetében a kifogástevő hivatkozik
arra, hogy a jogsértés 2019. 10.11. napján történt.
Beadványozó kérte a Tisztelt Választási Bizottságot, hogy a jogsértés tényét állapítsa meg.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a szerint
kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet nyújthat be.
A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz; ugyanezen § (2)
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bekezdése szerint folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett
tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani.
A Ve. 212. § (1) bekezdése szerint a kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani, ugyanezen § (2) bekezdése szerint a
kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
215. § A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,
b) elkésett,
c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy
d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) megvizsgálta a kifogással támasztott törvényi követelményeket és megállapította,
hogy az a jogszabályi követelményeknek nem felel meg, mivel a Beadványozó nem csatolt
bizonyítékot a kifogáshoz, így kifogásának tartalma nem igazolható.
Figyelemmel arra, hogy a kifogás nem tartalmazza a Ve. 215. § c) pontjában előírt kelléket,
nevezetesen a Ve. 212. § (1) bekezdése b) pontja szerinti jogszabálysértés bizonyítékait, így
Választási Bizottság annak érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.

III.
A HVB hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) és
(2) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 208-209. §-ában, 212. §-ában,
214. §-ában, 215. §-ában, 304. § c) pontjában, 307/P. § (1) bekezdés b) pontjában, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 221. §-ában, a
223.-225. §-ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

1.4.

dr. J.R. kifogása - a választói akarat befolyásolása tárgyában

Dr. Galambos Károly
Megadja szót a HVI képviselőjének.
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dr. Mészár Erika
Ismerteti a kifogást. Az Iroda álláspontja:
A kifogás elbírálásához megtekintette a kifogáshoz csatolt dokumentumokat, melyeket bizonyítékként értékelt. A csatolt dokumentum szerint a HIR TV 2019. október 13. vasárnap,
14.07 perckor az alábbi című hírt tette közzé internetes oldalán:
„Pikó András emberei ötezer forintért próbáltak szavazatot vásárolni”
Az Iroda álláspontja szerint a kifogásolt tevékenység a Ve. 140. § (b) pontja szerint kampánytevékenységnek minősül.
Javasolja, hogy tiltsa el a jogszabálysértéstől a jogsértőt.
Dr. Galambos Károly
Megköszöni az előterjesztést.
dr. Gőz Gabriella
Javasolja, hogy ne döntsenek a kérdésben. Emlékezteti a 2019. szeptember 12-i ülésen meghozott választási bizottsági döntésre, amelyben a HVB megállapította a jogszabálysértést,
ugyanakkor a Fővárosi Választási Bizottság megváltoztatta azt. Tájékoztatja a Bizottságot,
hogy az általa képviselt jelölő szervezetek több esetben tettek feljelentést szavazatvásárlás
miatt. Az előző esetben a Fővárosi Választási Bizottság a HVB nem volt olyan helyzetben,
hogy megállapíthassa a jogsértést. Véleménye szerint ez egy hasonló eset. Amikor valaki nyilatkozik, azonban elképzelhető, hogy ennél még többet kapott valakitől, hogy valótlanságot
állítson.
Dr. Galambos Károly
Felhívja a figyelmet, hogy minden bizottsági tag a meggyőződése szerint adja le szavazatát a
rendelkezésre álló dokumentumok alapján. A két esetet nem javasolja összehasonlítani. Minden választási bizottság önálló és másként értékelhetik a bizonyítékokat. Az egyik bizottság
bizottság döntése nem köti a másik bizottságot.
Pongrácz Erzsébet Zsuzsánna
Véleménye szerint nem történt meg a jogsértés, jelenleg nem bizonyítható a cselekmény. Javasolja, hogy utasítsák el a kifogást bizonyíték hiányában.
dr. Lóránth József
Elmondja, hogy független szerv a Helyi Választási Bizottság. Javasolja, hogy tegyenek büntető feljelentést az ügyben az eltiltás mellett.
Dr. Galambos Károly
Szavazásra bocsátja dr. Gőz Gabriella módosító indítványát, amely szerint a kifogás utasítsák
el.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 19/2019. (10.13.) sz. jegyzőkönyvi
döntésével 3 igen, 4 nem szavazattal a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozta:
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A Helyi Választási Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el a kifogás elutasítására vonatkozó módosító indítványt.

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 197/2019. (10.13.) számon 4
igen, 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság dr. J.R. beadványozónak
2019. október 13-án a választói akarat befolyásolása tárgyában benyújtott kifogásának
helyt ad, és megállapítja, hogy a MOMENTUM MOZGALOM, DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT, PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT, LEHET MÁS A POLITIKA, Magyar Szolidaritás Mozgalom és Pikó András jelölt megsértette a Ve. 2.§ a), c) és e) pontjait. A Helyi Választási Bizottság eltiltja a
jogsértőket a további jogszabálysértéstől.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal
szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 3136696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. október 16. napján
(szerdán) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. §
(3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és
számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi
számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
I.
Dr. J. R. (lakóhelye: ………………………………….) , mint a …………………….. beadványozó (a továbbiakban: Beadványozó) 2019. október 13-án 14.30 perckor személyesen kifogást nyújtott be Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottsághoz arra hivatkozással, hogy 2019. október 13-án 14. 07 perckor a Hír Tv internetes oldalán „Pikó András
emberei ötezer forintért próbáltak szavazatot vásárolni” címmel egy video jelent meg, ahol R.
L. az alábbiakat adta elő: A szavazókör előtt egy idegen férfi kezébe nyomta Pikó András
szórólapját, majd ajánlatot tett neki arra vonatkozóan, hogy ha Pikó Andrásra szavaz, akkor
ötezer forintot kap cserébe. R.L.nem fogadta el a pénzt, facebookján jelezte a történteket és
kijelentette, hogy a Választási Bizottsághoz és a Rendőrséghez fog fordulni.
Beadványozó álláspontja szerint a fent megjelölt tevékenység beleütközik a Ve. 2. § a, c, e
pontjába, tovább bűncselekmény elkövetését is felveti.
Beadványozó a kifogásban foglaltak alátámasztására hivatkozott a Hír Tv. fenti hírére, valamint az ahhoz kapcsolódó videó bejátszásra, mely a Hír Tv. oldalán, valamint az alábbi linkről érhető el: https://hirtv.hu/ahirtvhirei/piko-andras-emberei-otezer-forintert-probaltakszavazatot-vasarolni-2488787
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Beadványozó kéri a Helyi Választási Bizottságot, hogy a kifogásnak helyt adni, a jogsértést
megállapítani, és a MOMENTUM MOZGALOM, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT, PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT, LEHET
MÁS A POLITIKA, Magyar Szolidaritás Mozgalom és Pikó András jogsértőket a további
jogszabálysértéstől eltiltani szíveskedjen és bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt tegyen feljelentést.
II.
A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz; ugyanezen § (2)
bekezdése szerint folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett
tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani.
A Ve. 212. § (1) bekezdése szerint a kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani, ugyanezen § (2) bekezdése szerint a
kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) megvizsgálta a kifogással szemben támasztott törvényi követelményeket és megállapította, az érdemi elbírálásra alkalmas.
140. § Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat
befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a
a) plakát,
b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,
c) politikai reklám és politikai hirdetés,
d) választási gyűlés.
143. § (1) Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár
választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.
(2) A szavazás napját megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét.
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(3) Amennyiben több egymással párhuzamos, az 1. § szerinti választási eljárás van folyamatban, az (1) bekezdés szerinti tilalom az összes, folyamatban lévő választási eljárás során érvényesül.
A Választási Bizottság a kifogás elbírálásához megtekintette a kifogáshoz csatolt dokumentumokat, melyeket bizonyítékként értékelt. A csatolt dokumentum szerint a HIR TV 2019.
október 13. vasárnap, 14.07 perckor az alábbi című hírt tette közzé internetes oldalán:
„Pikó András emberei ötezer forintért próbáltak szavazatot vásárolni”
A Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogásolt tevékenység a Ve. 140. § (b) pontja
szerint kampánytevékenységnek minősül.
2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő
alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása,
b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése,
e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
A Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásban megjelölt cselekmény sérti a Ve. 2. §
(1) bekezdés a), c) és e) pontja szerinti alapelveket.
A Ve. 218. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló
adatok alapján dönt.
A Választási Bizottság a kifogásban megjelölt jogsértést igazolhatónak találta, így annak helyt
adott. A Ve. 218. § (2) bekezdése alapján, ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad
a) megállapítja a jogszabálysértés tényét,
b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől.
Az eset összes körülményére tekintettel a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött.
III.
A Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) és (2) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 208-209. §ában, 140. §-ában, 143. §-ában, 212. §-ában, 214. §-ában, 218. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a)-b) pontjában, 304. § c) pontjában, 307/P. § (1) bekezdés b) pontjában, a jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 221. §-ában, a 223.-225.
§-ában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: Benyovszky Gábor azon a véleményen van, hogy mindenféleképpen
bizonyítékra van szükség, csak az egyik oldalról érkező állítás nem elegendő. A beadványban
foglaltak nem bizonyíthatók.
Pongrácz Erzsébet Zsuzsánna véleménye szerint nem bizonyított a jogsértés.

dr. Galambos Károly
a Helyi Választási Bizottság
elnöke
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Dr. Galambos Károly
A Btk. 2012. évi C. törvény 350 § (1) bekezdése értelmében gyanú merült fel a bűncselekmény elkövetésére. A Ve. 44.§ (2) bekezdése alapján, amely szerint a Választási Bizottság a
tudomására jutott törvénysértés esetén – jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – kezdeményezi a
hatáskörrel rendelkező szerv eljárását, javasolja a büntetőfeljelentés megtételét.
Szavazásra bocsátja a döntést.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 20/2019. (10.13.) sz. jegyzőkönyvi
döntésével 4 igen, 3 nem szavazattal a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozta:
A Helyi Választási Bizottság úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 44. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva R. L. ügyében feljelentést tesz a
BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságánál Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv.
350.§ (1) bekezdése szerinti, a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt.
Kisebbségi vélemény: Dr. Galambos Károly
Több kérdés, észrevétel nem lévén 17 óra 15 perckor az ülést - tekintettel arra, hogy esemény
nem történt - felfüggeszti és szünetet rendel el.
A Helyi Választási Bizottság ülését 19.00 órakor folytatja.
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Dr. Galambos Károly
Az ülést 21 óra 44 perckor újra megnyitja. Megállapítja, hogy a 7 fő bizottsági tagból 6 fő
jelen van, így a Bizottság határozatképes. dr. Lóránth József bizottsági tag nincsen jelen.
Az alábbi napirend elfogadását javasolja a Bizottságnak:
3. napirendi pont:

Polgármester-választás eredményének megállapítása

4. napirendi pont:

12 egyéni választókerületi képviselő-választás eredményének
megállapítása

5. napirendi pont:

A nemzetiségi önkormányzati képviselők (települési, területi,
országos) választás szavazatok megszámlálása és a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása

6. napirendi pont:

Egyebek

A Bizottság 6 igen (egyhangú) szavazattal elfogadja a módosított napirendet.
Dr. Galambos Károly
Javasolja, hogy az 5. napirendi pontot vegyék előre, és döntsenek a nemzetiségi szavazatok
számlálásával kapcsolatos technikai szempontokról.
5. napirendi pont:

A nemzetiségi önkormányzati képviselők (települési, területi,
országos) választás szavazatok megszámlálása és a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása

Dr. Galambos Károly
Javasolja a nemzetiségi szavazatok megszámlálásáról jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozzanak.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 21/2019. (10.13.) sz. jegyzőkönyvi
döntésével 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozta:
A Helyi Választási Bizottság úgy dönt, hogy az egyes szavazókörökből szállítóborítékban
beérkezett nemzetiségi szavazatokat az alábbiak szerint számlálja meg:
1. ellenőrzi, hogy a nemzetiségi szavazatok számlálására szolgáló gyűjtődobozok üresek
2. a szállítóborítékok Helyi Választási Bizottsághoz történő beérkezésekor jegyzőkönyvben rögzíti a szavazókör sorszámát, a beérkezett szállítóboríték darabszámát és a nemzetiség megnevezését, az átvétel időpontját. Majd behelyezi az adott nemzetiség gyűjtődobozába
3. amikor az adott nemzetiség összes szavazókörének szállítóborítékja megérkezett és az
gyűjtődobozba került, akkor az adott nemzetiség szavazatainak számlálása az alábbiak
szerint történik
az adott nemzetiség gyűjtődobozában lévő szállítóborítékokat a Bizottság kinyitja, szétválogatja: le nem zárt borítékok és a borítékon kívüli szavazólapok és
lezárt borítékokra

3.1.
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megállapítja a le nem zárt borítékok és a borítékon kívüli szavazólapok számát,
ennek tényét külön jegyzőkönyvezi

3.2.

a le nem zárt borítékok és a borítékon kívüli szavazólapok „csomagolja, kötegeli”

3.3.

lezárt borítékokat összekeveri és megállapítja a lezárt borítékok számát

3.4.

a lezárt borítékokat felbontja, majd az abban lévő szavazólapokat három csoportba rendezi (települési, területi és országos nemzetiségi választás rendjének
megfelelően)

3.5.

megvizsgálja található-e rajtuk bélyegző

3.6.

a bélyegző lenyomat nélküli szavazólapok hátoldalán az érvénytelenségi okot
feltünteti és a bizottság minden tagja aláírja

3.7.

a bélyegző lenyomattal rendelkező szavazólapokat csoportonként (települési,
területi és országos nemzetiségi választás rendjének megfelelően) minősíti érvényesség szempontjából

3.8.

az érvénytelen szavazólap esetén az érvénytelenség okát a szavazólap hátoldalán feltünteti és a bizottság minden tagja aláírja

3.9.

3.10. ezt követően az érvényes szavazatok megszámlálja jelöltenként és jelölő szervezetenként.
Kisebbségi vélemény: -

A Bizottság megtekintette a nemzetiségek feliratával gyűjtődobozokat, amelyeket rendben talált, és megállapítja, hogy azok üresek.
A nemzetiségi gyűjtődobozok az alábbiak: horvát, bolgár, görög, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, roma, ukrán.
A Bizottság valamennyi nemzetiségi gyűjtődobozt lezárja.
A Helyi Választási Bizottság átvette 15 sz. szavazókör 1 db szlovák nemzetiségi szállítóborítékját 21 óra 53 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 15 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 53 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 15 sz. szavazókör 1 db ruszin nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 53 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 15 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 530 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 15 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 21 óra 53 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 18 sz. szavazókör 1 db lengyel nemzetiségi szállítóborítékját 21 óra 53 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 18 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 53 perckor.
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A Helyi Választási Bizottság átvette 18 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 53 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 18 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 53 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 44 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 55 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 44 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 55 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 08 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 55 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 08 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 55 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 08 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 55 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 35 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 57 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 53 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 57 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 53 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 57 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 53 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 57 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 53 sz. szavazókör 1 db ruszin nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 57 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 53 sz. szavazókör 1 db ukrán nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 57 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 32 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 58 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 32 sz. szavazókör 1 db lengyel nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 58 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 32 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 58 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 32 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 21óra 58 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 32 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítódobozát
21óra 58 perckor.
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A Helyi Választási Bizottság átvette 50 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 22óra 00 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 50 sz. szavazókör 1 db ukrán nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 00 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 50 sz. szavazókör 1 db szlovák nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 00 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 50 sz. szavazókör 1 db ruszin nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 00 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 50 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 00 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 50 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 00 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 25 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 02 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 25 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 02 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 25 sz. szavazókör 1 db ruszin nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 02 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 25 sz. szavazókör 1 db szlovák nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 02 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 25 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 02 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 25 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 02 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 5 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját
22 óra 03 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 5 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját
22 óra 03 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 5 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 03 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 5 sz. szavazókör 1 db bolgár nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 03 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 30 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 06 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 30 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 06 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 30 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 06 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 30 sz. szavazókör 1 db ruszin nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 06 perckor.
21

A Helyi Választási Bizottság átvette 30 sz. szavazókör 1 db bolgár nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 06 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 30 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítódobozát
22 óra 06 perckor.

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 22/2019. (10.13.) sz. jegyzőkönyvi
döntésével 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozta:
A Helyi Választási Bizottság úgy dönt, hogy a roma nemzetiség esetében a zárt, sértetlen szállítódobozokat nem a gyűjtődobozba helyezi el, tekintettel a szállítódoboz méretére. A szállítódobozokat a gyűjtődoboz elé került elhelyezésre. Ezek a következő szavazókörök szállítódobozai: 30., 32., 29., 19., 43., 31., 42., 28., 20.
A Helyi Választási Bizottság átvette 38 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 13 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 38 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 13 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 37 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 14 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 37 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 14 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 37 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 14 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 37 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 14 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 17 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 15 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 17 sz. szavazókör 1 db ruszin nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 15 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 17 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 15 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 17 sz. szavazókör 1 db szlovák nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 15 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 17 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 15 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 17 sz. szavazókör 1 db bolgár nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 15 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 10 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 16 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 10 sz. szavazókör 1 db bolgár nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 16 perckor.
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A Helyi Választási Bizottság átvette 10 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 16 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 10 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 16 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 10 sz. szavazókör 1 db szlovák nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 16 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 1 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 17 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 1 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját
22 óra 17 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 1 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 17 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 51 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 18 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 51 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 18 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 51 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 18 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 23 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 19 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 23 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 19 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 23 sz. szavazókör 1 db bolgár nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 19 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 21 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 22 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 21 sz. szavazókör 1 db ukrán nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 22 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 21 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 22 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 21 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 22 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 14 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 25 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 14 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 25 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 14 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 25 perckor.
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A Helyi Választási Bizottság átvette 14 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 25 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 14 sz. szavazókör 1 db ruszin nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 25 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 14 sz. szavazókör 1 db bolgár nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 25 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 14 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 25 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 14 sz. szavazókör 1 db ukrán nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 25 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 29 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 30 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 29 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 30 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 29 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 30 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 29 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 30 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 29 sz. szavazókör 1 db szlovák nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 30 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 29 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítódobozát
22 óra 30 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 3 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 31 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 3 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 31 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 3 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját
22 óra 31 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 12 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 33 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 12 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 33 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 12 sz. szavazókör 1 db ruszin nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 33 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 12 sz. szavazókör 1 db ukrán nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 33 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 36 sz. szavazókör 1 db lengyel nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 34 perckor.
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A Helyi Választási Bizottság átvette 36 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 34 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 34 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 38 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 34 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 38 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 34 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 38 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 34 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 38 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 4 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 39 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 4 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját
22 óra 39 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 59 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 40 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 59 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 40 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 19 sz. szavazókör 1 db lengyel nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 40 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 19 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítódobozát
22 óra 40 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 07 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 45 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 07 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 45 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 07 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 45 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 07 sz. szavazókör 1 db lengyel nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 45 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 43 sz. szavazókör 1 db lengyel nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 46 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 43 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 46 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 43 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 46 perckor.
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A Helyi Választási Bizottság átvette 43 sz. szavazókör 1 db ukrán nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 46 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 43 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 46 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 43 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítódobozát
22 óra 46 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 13 sz. szavazókör 1 db szlovák nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 48 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 13 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 48 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 13 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 48 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 13 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 48 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 24 sz. szavazókör 1 db ukrán nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 51 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 24 sz. szavazókör 1 db bolgár nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 51 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 24 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 51 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 24 sz. szavazókör 1 db horvát nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 51 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 24 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 51 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 39 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 53 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 39 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 53 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 31 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítódobozát
22 óra 55 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 22 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 58 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 22 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 22 óra 58 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 33 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 13 perckor.
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A Helyi Választási Bizottság átvette 33 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 13 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 33 sz. szavazókör 1 db ruszin nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 13 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 33 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 13 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 42 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 14 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 42 sz. szavazókör 1 db ukrán nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 14 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 42 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 14 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 42 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítódobozát
23 óra 14 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 9 sz. szavazókör 1 db lengyel nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 15 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 9 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 15 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 9 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 15 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 9 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját
23 óra 15 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 9 sz. szavazókör 1 db szlovák nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 15 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 28 sz. szavazókör 1 db ruszin nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 16 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 28 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 16 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 28 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítódobozát
23 óra 16 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 6 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját
23 óra 18 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 6 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 18 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 6 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját
23 óra 18 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 20 sz. szavazókör 1 db lengyel nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 19 perckor.
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A Helyi Választási Bizottság átvette 20 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 19 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 20 sz. szavazókör 1 db ukrán nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 19 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 20 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítódobozát
23 óra 19 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 16 sz. szavazókör 1 db lengyel nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 20 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 16 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 20 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 16 sz. szavazókör 1 db horvát nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 20 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 16 sz. szavazókör 1 db ruszin nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 20 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 16 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 20 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 60 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 22 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 60 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 22 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 60 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 22 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 60 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 22 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 47 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 26 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 47 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 26 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 48 sz. szavazókör 1 db ruszin nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 27 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 48 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 27 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 48 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 27 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 40 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 28 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 40 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 28 perckor.
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A Helyi Választási Bizottság átvette 40 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 28 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 2 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját
23 óra 31 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 2 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját
23 óra 31 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 2 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 31 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 2 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 31 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 2 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 31 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 41 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 35 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 41 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 35 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 41 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 35 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 41 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 35 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 27 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 36 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 27 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 36 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 49 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 38 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 49 sz. szavazókör 1 db ukrán nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 38 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 49 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 38 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 49 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 38 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 46. sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 45 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 46. sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 45 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 46. sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 45 perckor.
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A Helyi Választási Bizottság átvette 46. sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 45 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 46. sz. szavazókör 1 db ukrán nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 45 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 46. sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 45 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 46. sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 45 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 54. sz. szavazókör 1 db lengyel nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 49 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 54. sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 49 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 11. sz. szavazókör 1 db ukrán nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 50 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 11. sz. szavazókör 1 db ruszin nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 50 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 11. sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 50 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 11. sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 50 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 11. sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 50 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 11. sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 50 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 26 sz. szavazókör 1 db lengyel nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 54 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 26 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 54 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 26 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 54 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 26 sz. szavazókör 1 db ruszin nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 54 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 26 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 54 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 58 sz. szavazókör 1 db szerb nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 56 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 58 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 56 perckor.
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A Helyi Választási Bizottság átvette 58 sz. szavazókör 1 db lengyel nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 56 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 52 sz. szavazókör 1 db görög nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 59 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 52 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 59 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 52 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 23 óra 59 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 45 sz. szavazókör 1 db német nemzetiségi szállítóborítékját 00 óra 50 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 45 sz. szavazókör 1 db román nemzetiségi szállítóborítékját 00 óra 50 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 45 sz. szavazókör 1 db roma nemzetiségi szállítóborítékját 00 óra 50 perckor.
A Helyi Választási Bizottság átvette 45 sz. szavazókör 1 db örmény nemzetiségi szállítóborítékját 00 óra 50 perckor.
Megjelent a Helyi Választási Bizottság ülésén Pikó András polgármesterjelölt kísérőivel, bemutatkozott, és megköszönte a Választási Bizottság és a Választási Iroda munkáját.

Dr. Galambos Károly
Bolgár nemzetiség
A bolgár nemzetiség esetében a le nem zárt borítékok száma 0 db és a borítékon kívüli szavazólapok száma 0 db.
Az 5. napirendi pontot függőben tartjuk. A Bizottság áttér 3. napirendi pontra.
3. napirendi pont:

Polgármester-választás eredményének megállapítása

Dr. Mészár Erika
A HVI vezetője (vezető-helyettese) tájékoztatja a Helyi Választási Bizottságot, hogy a polgármester választás és az 1-12. evk szavazóköri eredményei beérkeztek. Tájékoztatja a Bizottságot a polgármester választás szavazóköri jegyzőkönyveinek rögzítéséről, az összesített
számadatokról.
Dr. Galambos Károly
A működése során nem tapasztalta, hogy a helyi önkormányzati választás során mi a Helyi
Választási Bizottság rendeltetése az eredmény megállapítás során. A Választási Rendszerben
rögzített adatokat a Bizottság legfeljebb jóváhagyja. Megemlíti, hogy Pikó András
megjelent a Helyi Választási Bizottság ülésén, aki úgy mutatkozott be, mint az
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új polgármester, tekintettel arra, hogy a Bizottság még nem állapított meg eredményt. A Választási Iroda által rendelkezésére bocsátott adatok alapján szavazásra bocsátja a határozatot:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 198/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános választásán Budapest VIII. kerület polgármester választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről) alapján a
következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerületben a polgármester választás eredményes volt, a megválasztott
polgármester PIKÓ ANDRÁS BRUNÓ a MOMENTUM MOZGALOMDEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA jelölő szervezetek közös
jelöltje lett.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a szavazás lezárását követően Budapest Főváros VIII. kerület 1-6. sz. szavazatszámláló bizottságai a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 188-197. §-ai szerint megszámlálták a szavazatokat és a Ve. 199. §-a alapján megállapították a polgármester választás szavazóköri eredményét.
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
12. § (2) bekezdése szerint polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot
kapta.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a Budapest VIII. kerület 001-060.
sz. szavazókörök polgármester választás szavazóköri jegyzőkönyve alapján összesítette a szavazatokat és megállapította a települési polgármester választás eredményét. A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező
része és annak szerves részét képezi.
II.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1)
bekezdésén, 307/N § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. §-ában, a a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 31. melékletében foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223-225. §ain, 241. § (1)-(4) bekezdéséiben, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

4. napirendi pont:

12 egyéni választókerületi képviselő-választás eredményének
megállapítása

Dr. Galambos Károly
Ismerteti az egyéni választókerületi eredményeket.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 199/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános választás Budapest VIII. kerület 01. sz. egyéni választókerület települési önkormányzati képviselő választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv
az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről) alapján a következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerület 01. sz. egyéni választókerületben a települési önkormányzati
képviselő választás eredményes volt, a megválasztott képviselő KÖNCZÖL DÁVID a
MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA-MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM jelölő szervezet jelöltje lett.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
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A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a szavazás lezárását követően Budapest Főváros VIII. kerület 01. sz. egyéni
választókerülethez tartozó szavazatszámláló bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 188-197. § szerint megszámlálta a szavazatokat és a
Ve. 199. § alapján megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri
eredményét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
14. §-a szerint az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest VIII. 01. sz. egyéni választókerület 001-003 és 010-011 sz. szavazókörök egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri jegyzőkönyve alapján összesítette a szavazatokat és megállapította az egyéni
választókerületi képviselő választás eredményét. A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves
részét képezi.
II.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1)
bekezdésén, 307/N § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. §-ában, a a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljá34

rásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 33. mellékletében
foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdéséiben, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon
alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 200/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános választás Budapest VIII. kerület 02. sz. egyéni választókerület települési önkormányzati képviselő választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv
az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről) alapján a következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerület 02. sz. egyéni választókerületben a települési önkormányzati
képviselő választás eredményes volt, a megválasztott képviselő SÁTLY BALÁZS a
MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA-MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM jelölő szervezet jelöltje lett.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
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megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a szavazás lezárását követően Budapest Főváros VIII. kerület 02. sz. egyéni
választókerülethez tartozó szavazatszámláló bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 188-197. § szerint megszámlálta a szavazatokat és a
Ve. 199. § alapján megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri
eredményét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
14. §-a szerint az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest VIII. 02. sz. egyéni választókerület 004-007. és 009. sz. szavazókörök egyéni választókerületi képviselő választás
szavazóköri jegyzőkönyve alapján összesítette a szavazatokat és megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás eredményét. A választás eredményét a határozat mellékletét
képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét
képezi.
II.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1)
bekezdésén, 307/N § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. §-ában, a a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 33. mellékletében
foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdéséiben, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon
alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 201/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános választás Budapest VIII. kerület 03. sz. egyéni választókerület települési önkormányzati képviselő választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv
az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről) alapján a következők szerint állapítja meg:
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Budapest VIII. kerület 03. sz. egyéni választókerületben a települési önkormányzati
képviselő választás eredményes volt, a megválasztott képviselő DR. ERŐSS GÁBOR a
MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA-MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM jelölő szervezet jelöltje lett.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a szavazás lezárását követően Budapest Főváros VIII. kerület 03. sz. egyéni
választókerülethez tartozó szavazatszámláló bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 188-197. § szerint megszámlálta a szavazatokat és a
Ve. 199. § alapján megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri
eredményét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
14. §-a szerint az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest VIII. 03. sz. egyéni választókerület 012-013. és 022-024. sz. szavazókörök egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri jegyzőkönyve alapján összesítette a szavazatokat és megállapította az egyéni
választókerületi képviselő választás eredményét. A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves
részét képezi.
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II.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1)
bekezdésén, 307/N § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. §-ában, a a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 33. mellékletében
foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdéséiben, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon
alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 202/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános választás Budapest VIII. kerület 04. sz. egyéni választókerület települési önkormányzati képviselő választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv
az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről) alapján a következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerület 04. sz. egyéni választókerületben a települési önkormányzati
képviselő választás eredményes volt, a megválasztott képviselő STETTNER ISTVÁN a
MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA-MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM
jelölő szervezet jelöltje lett.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
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A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a szavazás lezárását követően Budapest Főváros VIII. kerület 04. sz. egyéni
választókerülethez tartozó szavazatszámláló bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 188-197. § szerint megszámlálta a szavazatokat és a
Ve. 199. § alapján megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri
eredményét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
14. §-a szerint az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest VIII. 04. sz. egyéni választókerület 025-028. és 046. sz. szavazókörök egyéni választókerületi képviselő választás
szavazóköri jegyzőkönyve alapján összesítette a szavazatokat és megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás eredményét. A választás eredményét a határozat mellékletét
képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét
képezi.
II.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1)
bekezdésén, 307/N § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. §-ában, a a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 33. mellékletében
foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdéséiben, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon
alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 203/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
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Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános választás Budapest VIII. kerület 05. sz. egyéni választókerület települési önkormányzati képviselő választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv
az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről) alapján a következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerület 05. sz. egyéni választókerületben a települési önkormányzati
képviselő választás eredményes volt, a megválasztott képviselő BALOGH ISTVÁN a
MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA-MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM
jelölő szervezet jelöltje lett.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a szavazás lezárását követően Budapest Főváros VIII. kerület 05. sz. egyéni
választókerülethez tartozó szavazatszámláló bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 188-197. § szerint megszámlálta a szavazatokat és a
Ve. 199. § alapján megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri
eredményét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
14. §-a szerint az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
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Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest VIII. 05. sz. egyéni választókerület 008., 014. és 020-021. sz. szavazókörök egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri jegyzőkönyve alapján összesítette a szavazatokat és megállapította az
egyéni választókerületi képviselő választás eredményét. A választás eredményét a határozat
mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak
szerves részét képezi.
II.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1)
bekezdésén, 307/N § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. §-ában, a a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 33. mellékletében
foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdéséiben, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon
alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 204/2019. (10.14) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános választás Budapest VIII. kerület 06. sz. egyéni választókerület települési önkormányzati képviselő választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv
az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről) alapján a következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerület 06. sz. egyéni választókerületben a települési önkormányzati
képviselő választás eredményes volt, a megválasztott képviselő SÁNTHA PÉTERNÉ a
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT jelölő szervezet jelöltje lett.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzék41

ben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a szavazás lezárását követően Budapest Főváros VIII. kerület 06. sz. egyéni
választókerülethez tartozó szavazatszámláló bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 188-197. § szerint megszámlálta a szavazatokat és a
Ve. 199. § alapján megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri
eredményét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
14. §-a szerint az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest VIII. 06. sz. egyéni választókerület 019. és 029-031., 044. sz. szavazókörök egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri jegyzőkönyve alapján összesítette a szavazatokat és megállapította az
egyéni választókerületi képviselő választás eredményét. A választás eredményét a határozat
mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak
szerves részét képezi.
II.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1)
bekezdésén, 307/N § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. §-ában, a a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 33. mellékletében
foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdéséiben, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon
alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
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Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 205/2019. (10.14) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános választás Budapest VIII. kerület 07. sz. egyéni választókerület települési önkormányzati képviselő választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv
az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről) alapján a következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerület 07. sz. egyéni választókerületben a települési önkormányzati
képviselő választás eredményes volt, a megválasztott képviselő HERMANN GYÖRGY a
MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA-MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM jelölő szervezet jelöltje lett.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a szavazás lezárását követően Budapest Főváros VIII. kerület 07. sz. egyéni
választókerülethez tartozó szavazatszámláló bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 188-197. § szerint megszámlálta a szavazatokat és a
Ve. 199. § alapján megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri
eredményét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
14. §-a szerint az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest VIII. 07. sz. egyéni választókerület 015-018. és 35. sz. szavazókörök egyéni választókerületi képviselő választás
szavazóköri jegyzőkönyve alapján összesítette a szavazatokat és megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás eredményét. A választás eredményét a határozat mellékletét
képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét
képezi.
II.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1)
bekezdésén, 307/N § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. §-ában, a a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 33. mellékletében
foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdéséiben, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon
alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 206/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános választás Budapest VIII. kerület 08. sz. egyéni választókerület települési önkormányzati képviselő választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv
az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről) alapján a következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerület 08. sz. egyéni választókerületben a települési önkormányzati
képviselő választás eredményes volt, a megválasztott képviselő CZEGLÉDY ÁDÁM a
MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA-MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM jelölő szervezet jelöltje lett.
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Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a szavazás lezárását követően Budapest Főváros VIII. kerület 08. sz. egyéni
választókerülethez tartozó szavazatszámláló bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 188-197. § szerint megszámlálta a szavazatokat és a
Ve. 199. § alapján megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri
eredményét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
14. §-a szerint az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest VIII. 08. sz. egyéni választókerület 033-034. és 036-039. sz. szavazókörök egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri jegyzőkönyve alapján összesítette a szavazatokat és megállapította az egyéni
választókerületi képviselő választás eredményét. A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves
részét képezi.
II.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1)
bekezdésén, 307/N § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. §-ában, a a helyi önkormányzati képviselők és pol45

gármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 33. mellékletében
foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdéséiben, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon
alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 207/2019. (10.14) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános választás Budapest VIII. kerület 09. sz. egyéni választókerület települési önkormányzati képviselő választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv
az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről) alapján a következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerület 09. sz. egyéni választókerületben a települési önkormányzati
képviselő választás eredményes volt, a megválasztott képviselő SZILI-DARÓK ILDIKÓ
a MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA-MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM jelölő szervezet jelöltje lett.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli jelen határozat és
mellékletét képező jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2014. október
14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szer46

vezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a szavazás lezárását követően Budapest Főváros VIII. kerület 09. sz. egyéni
választókerülethez tartozó szavazatszámláló bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 188-197. § szerint megszámlálta a szavazatokat és a
Ve. 199. § alapján megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri
eredményét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
14. §-a szerint az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest VIII. 09. sz. egyéni választókerület 040-042. és 050, 060. sz. szavazókörök egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri jegyzőkönyve alapján összesítette a szavazatokat és megállapította az egyéni
választókerületi képviselő választás eredményét. A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves
részét képezi.
II.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1)
bekezdésén, 307/N § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. §-ában, a a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 33. mellékletében
foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdéséiben, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon
alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 208/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános választás Budapest VIII. kerület 10. sz. egyéni választókerület települési önkormányzati képviselő vá47

lasztásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv
az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről) alapján a következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerület 10. sz. egyéni választókerületben a települési önkormányzati
képviselő választás eredményes volt, a megválasztott képviselő CAMARA-BERECZKI
FERENC MIKLÓS a MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓMAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRTLEHET MÁS A POLITIKA-MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM jelölő szervezet jelöltje lett.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a szavazás lezárását követően Budapest Főváros VIII. kerület 10. sz. egyéni
választókerülethez tartozó szavazatszámláló bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 188-197. § szerint megszámlálta a szavazatokat és a
Ve. 199. § alapján megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri
eredményét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
14. §-a szerint az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest VIII. 10. sz. egyéni választókerület 032. és 043.,048-049. sz. szavazókörök egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri jegyzőkönyve alapján összesítette a szavazatokat és megállapította az egyéni
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választókerületi képviselő választás eredményét. A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves
részét képezi.
II.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1)
bekezdésén, 307/N § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. §-ában, a a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 33. mellékletében
foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdéséiben, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon
alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 209/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános választás Budapest VIII. kerület 11. sz. egyéni választókerület települési önkormányzati képviselő választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv
az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről) alapján a következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerület 11. sz. egyéni választókerületben a települési önkormányzati
képviselő választás eredményes volt, a megválasztott képviselő DR. FERENCZ ORSOLYA
ILDIKÓ
a
FIDESZ-MAGYAR
POLGÁRI
SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT jelölő szervezet jelöltje lett.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
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kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a szavazás lezárását követően Budapest Főváros VIII. kerület 11. sz. egyéni
választókerülethez tartozó szavazatszámláló bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 188-197. § szerint megszámlálta a szavazatokat és a
Ve. 199. § alapján megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri
eredményét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
14. §-a szerint az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest VIII. 11. sz. egyéni választókerület 051-055. sz. szavazókörök egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri jegyzőkönyve alapján összesítette a szavazatokat és megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás eredményét. A választás eredményét a határozat mellékletét képező
jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét képezi.
II.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1)
bekezdésén, 307/N § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. §-ában, a a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 33. mellékletében
foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdéséiben, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon
alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
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Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 210/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános választás Budapest VIII. kerület 12. sz. egyéni választókerület települési önkormányzati képviselő választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv ( Jegyzőkönyv
az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről) alapján a következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerület 12. sz. egyéni választókerületben a települési önkormányzati
képviselő választás eredményes volt, a megválasztott képviselő SZARVAS KOPPÁNY
BENDEGÚZ a MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓMAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRTLEHET MÁS A POLITIKA-MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM jelölő szervezet jelöltje lett.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a szavazás lezárását követően Budapest Főváros VIII. kerület 12. sz. egyéni
választókerülethez tartozó szavazatszámláló bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 188-197. § szerint megszámlálta a szavazatokat és a
Ve. 199. § alapján megállapította az egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri
eredményét.
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
14. §-a szerint az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest VIII. 12. sz. egyéni választókerület 045, 047. és 056-059. sz. szavazókörök egyéni választókerületi képviselő választás szavazóköri jegyzőkönyve alapján összesítette a szavazatokat és megállapította az egyéni
választókerületi képviselő választás eredményét. A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves
részét képezi.
II.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1)
bekezdésén, 307/N § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. §-ában, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 33. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223-225. §ain, 241. § (1)-(4) bekezdéséiben, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
Dr. Galambos Károly
A Bizottság folytatja az 5. napirendi pont tárgyalását.
5. napirendi pont:

A nemzetiségi önkormányzati képviselők (települési, területi,
országos) választás szavazatok megszámlálása és a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 211/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartott általános választásán Budapest VIII. kerület települési BOLGÁR nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv ( Jegyzőkönyv a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről) alapján a
következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerületben a települési BOLGÁR nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása eredményes volt, a megválasztott képviselők száma 3
a megválasztott képviselők:
KALICOV GIZELLA JULIANNA - Magyarországi Bolgárok Egyesülete jelölő szervezet ANDONOV ALEKSZI PETROV - Magyarországi Bolgárok Egyesülete jelölő szervezet
KOLOZSI LAJOS - Magyarországi Bolgárok Egyesülete jelölő szervezet
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Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a szavazás lezárását követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 323/A. § (1) bekezdése alapján átvett BOLGÁR nemzetiségi szállítóborítékokban levő települési, területi és országos nemzetiségi képviselőkre vonatkozó szavazatokat Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a Ve. 326-327 §-a szerint
megszámlálta és a Ve. 328. §-a alapján megállapította a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásának eredményét.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. §-a szerint:
(1) A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább
annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.
(2) Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható
képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
(3) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét képezi.
II.

53

A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14.
§ (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1) bekezdésén, 326-328 §-ában, a 2011. évi CLXXIX. törvény
65. §-ában, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló
20/2019. (VII.30.) IM rendelet 38. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a
Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223-225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdésében, 330. § (2)
bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: -

dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

Görög nemzetiség
A görög nemzetiség esetében a le nem zárt borítékok száma 0 db és a borítékon kívüli szavazólapok száma 1 db.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 212/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartott általános választásán Budapest VIII. kerület települési GÖRÖG nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről) alapján a
következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerületben a települési GÖRÖG nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása eredményes volt, a megválasztott képviselők száma 3
a megválasztott képviselők:
BOZONASZ IRINI - Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület jelölő szervezet
LENKEY
PETROSZ
MAGYAR-GÖRÖG
TUDOMÁNYOS
Kulturális Üzleti Tanács jelölő szervezet
SAINIDIS
DIMITRIOS
MAGYAR-GÖRÖG
TUDOMÁNYOS
Kulturális Üzleti Tanács jelölő szervezet
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
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a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a szavazás lezárását követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 323/A. § (1) bekezdése alapján átvett GÖRÖG nemzetiségi szállítóborítékokban levő települési, területi és országos nemzetiségi képviselőkre vonatkozó szavazatokat
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a Ve. 326-327 §-a szerint megszámlálta és a Ve. 328. §-a alapján megállapította a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásának eredményét.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. §-a szerint:
(1) A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább
annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.
(2) Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható
képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
(3) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét képezi.
II.
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14.
§ (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1) bekezdésén, 326-328 §-ában, a 2011. évi CLXXIX. törvény
65. §-ában, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló
20/2019. (VII.30.) IM rendelet 38. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a
Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223-225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdésében, 330. § (2)
bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.
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Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

Lengyel nemzetiség
A lengyel nemzetiség esetében a le nem zárt borítékok száma 0 db és a borítékon kívüli szavazólapok száma 0 db.
A lengyel nemzetiség települési, területi és országos fel nem használt borítékai kötegelve is a
szállítóborítékban voltak elhelyezve.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 213/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartott általános választásán Budapest VIII. kerület települési LENGYEL nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv ( Jegyzőkönyv a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről) alapján a
következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerületben a települési LENGYEL nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes volt, a megválasztott képviselők száma 3
a megválasztott képviselők:
SZIVA WANDA - Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület
NAGYNÉ TRZCINSKA RENATA - Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális
Egyesület
BERKECZNÉ JUSZKIEWICZ ROMANA - Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
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kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a szavazás lezárását követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 323/A. § (1) bekezdése alapján átvett LENGYEL nemzetiségi szállítóborítékokban levő települési, területi és országos nemzetiségi képviselőkre vonatkozó szavazatokat Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a Ve. 326-327 §-a szerint
megszámlálta és a Ve. 328. §-a alapján megállapította a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásának eredményét.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. §-a szerint:
(1) A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább
annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.
(2) Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható
képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
(3) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét képezi.
II.
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14.
§ (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1) bekezdésén, 326-328 §-ában, a 2011. évi CLXXIX. törvény
65. §-ában, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló
20/2019. (VII.30.) IM rendelet 38. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a
Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223-225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdésében, 330. § (2)
bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
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Német nemzetiség
A német nemzetiség esetében a le nem zárt borítékok száma 0 db és a borítékon kívüli szavazólapok száma 0 db.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 214/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartott általános választásán Budapest VIII. kerület települési NÉMET nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv ( Jegyzőkönyv a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről) alapján a
következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerületben a települési NÉMET nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása eredményes volt, a megválasztott képviselők száma 3
a megválasztott képviselők:
DR. SZABADKAI ATTILA CSABA - Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok
Szövetsége, Egyesület
CSATÁRI ILONA GABRIELLA - Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület
VARGA GÁBOR VILMOS - Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
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megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a szavazás lezárását követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 323/A. § (1) bekezdése alapján átvett NÉMET nemzetiségi szállítóborítékokban levő települési, területi és országos nemzetiségi képviselőkre vonatkozó szavazatokat
Bud apest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a Ve. 326-327 §-a szerint megszámlálta és a Ve. 328. §-a alapján megállapította a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásának eredményét.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. §-a szerint:
(1) A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább
annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.
(2) Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható
képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
(3) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét képezi.
II.
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14.
§ (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1) bekezdésén, 326-328 §-ában, a 2011. évi CLXXIX. törvény
65. §-ában, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló
20/2019. (VII.30.) IM rendelet 38. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a
Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223-225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdésében, 330. § (2)
bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

Örmény nemzetiség
Az örmény nemzetiség esetében a le nem zárt borítékok száma 0 db és a borítékon kívüli
szavazólapok száma 0 db.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 215/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
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Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartott általános választásán Budapest VIII. kerület települési ÖRMÉNY nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv ( Jegyzőkönyv a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről) alapján a
következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerületben a települési ÖRMÉNY nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása eredményes volt, a megválasztott képviselők száma 3
a megválasztott képviselők:
ESZTERGÁLY ZSÓFIA ZITA - Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
BÓDIS ALPÁR ANDRÁS - Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
KIRÁLY ZOLTÁN - Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a szavazás lezárását követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 323/A. § (1) bekezdése alapján átvett ÖRMÉNY nemzetiségi szállítóborítékokban levő települési, területi és országos nemzetiségi képviselőkre vonatkozó szavazatokat Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a Ve. 326-327 §-a szerint
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megszámlálta és a Ve. 328. §-a alapján megállapította a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásának eredményét.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. §-a szerint:
(1) A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább
annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.
(2) Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható
képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
(3) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét képezi.
II.
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14.
§ (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1) bekezdésén, 326-328 §-ában, a 2011. évi CLXXIX. törvény
65. §-ában, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló
20/2019. (VII.30.) IM rendelet 38. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a
Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223-225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdésében, 330. § (2)
bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: -

dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

Román nemzetiség
A román nemzetiség esetében a le nem zárt borítékok száma 1 db és a borítékon kívüli szavazólapok száma 0 db.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 216/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartott általános választásán Budapest VIII. kerület települési ROMÁN nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv ( Jegyzőkönyv a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről) alapján a
következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerületben a települési ROMÁN nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása eredményes volt, a megválasztott képviselők száma 3
a megválasztott képviselők:
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DR. NAGY ZOLTÁN - "Összefogás a Magyarországi Románokért" Egyesület
VÉGH CSABA - "Összefogás a Magyarországi Románokért" Egyesület
DR. DADY KÁLMÁN IMRE - Budapesti Román Egyesület

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a szavazás lezárását követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 323/A. § (1) bekezdése alapján átvett ROMÁN nemzetiségi szállítóborítékokban levő települési, területi és országos nemzetiségi képviselőkre vonatkozó szavazatokat
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a Ve. 326-327 §-a szerint megszámlálta és a Ve. 328. §-a alapján megállapította a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásának eredményét.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. §-a szerint:
(1) A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább
annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.
(2) Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható
képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
(3) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
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A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét képezi.
II.
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14.
§ (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1) bekezdésén, 326-328 §-ában, a 2011. évi CLXXIX. törvény
65. §-ában, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló
20/2019. (VII.30.) IM rendelet 38. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a
Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223-225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdésében, 330. § (2)
bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
Dr. Galambos Károly
A horvát nemzetiségi szállítóborítékokra vonatkozóan jegyzőkönyvbe foglalt döntés elfogadását javasolja. Települési jelölt nem volt, ezért továbbítani kell a Fővárosi Választási Bizottsághoz.
Felteszi szavazásra a javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 23/2019. (10.14.) sz. jegyzőkönyvi
döntésével 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozta:
A Helyi Választási Bizottság úgy dönt, hogy a 16., 24. sz. szavazókörökből beérkezett horvát
nemzetiségre vonatkozó szállítóborítékokat szállítódobozba helyezi, azt lezárja, hitelesíti és
azokat továbbítja a Fővárosi Választási Bizottsághoz.
Kisebbségi vélemény: -

Ruszin nemzetiség
A ruszin nemzetiség esetében a le nem zárt borítékok száma 0 db és a borítékon kívüli szavazólapok száma 0 db.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 217/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú)szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartott általános választásán Budapest VIII. kerület települési RUSZIN nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv ( Jegyzőkönyv a
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települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről) alapján a
következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerületben a települési RUSZIN nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása eredményes volt, a megválasztott képviselők száma 3
a megválasztott képviselők:
DR. LJAVINYEC SZTYEPÁN - Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület
SPIEGELHALTER LÍVIA - Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület
LJAVINYEC NINA DOMINIKA - Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a szavazás lezárását követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 323/A. § (1) bekezdése alapján átvett RUSZIN nemzetiségi szállítóborítékokban levő települési, területi és országos nemzetiségi képviselőkre vonatkozó szavazatokat
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a Ve. 326-327 §-a szerint megszámlálta és a Ve. 328. §-a alapján megállapította a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásának eredményét.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. §-a szerint:
(1) A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább
annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.
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(2) Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható
képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
(3) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét képezi.
II.
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14.
§ (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1) bekezdésén, 326-328 §-ában, a 2011. évi CLXXIX. törvény
65. §-ában, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló
20/2019. (VII.30.) IM rendelet 38. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a
Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223-225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdésében, 330. § (2)
bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: -

dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

Szlovák nemzetiség
A szlovák nemzetiség esetében a le nem zárt borítékok száma 0 db és a borítékon kívüli szavazólapok száma 0 db.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 218/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartott általános választásán Budapest VIII. kerület települési SZLOVÁK nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv ( Jegyzőkönyv a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről) alapján a
következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerületben a települési SZLOVÁK nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes volt, a megválasztott képviselők száma 3
a megválasztott képviselők:
KÁPOLNAI KÁZMÉR - Ozvena Budapesti Szlovák Kórus
SZELÉNYI GYÖRGY BALÁZSNÉ - Ozvena Budapesti Szlovák Kórus
GEDŐ GYÖRGYNÉ - IDENTITA Szlovák Egyesület
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Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a szavazás lezárását követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 323/A. § (1) bekezdése alapján átvett SZLOVÁK nemzetiségi szállítóborítékokban levő települési, területi és országos nemzetiségi képviselőkre vonatkozó szavazatokat Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a Ve. 326-327 §-a szerint
megszámlálta és a Ve. 328. §-a alapján megállapította a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásának eredményét.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. §-a szerint:
(1) A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább
annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.
(2) Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható
képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
(3) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét képezi.
II.
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A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14.
§ (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1) bekezdésén, 326-328 §-ában, a 2011. évi CLXXIX. törvény
65. §-ában, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló
20/2019. (VII.30.) IM rendelet 38. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a
Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223-225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdésében, 330. § (2)
bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

Szerb nemzetiség
A szerb nemzetiség esetében a le nem zárt borítékok száma 0 db és a borítékon kívüli szavazólapok száma 0 db.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 219/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartott általános választásán Budapest VIII. kerület települési SZERB nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv ( Jegyzőkönyv a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről) alapján a
következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerületben a települési SZERB nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása eredményes volt, a megválasztott képviselők száma 3
a megválasztott képviselők:
KRKELJICS MIRKÓ MITÁR - Szerb Szövetség-Srpski Forum-Battonyai Szerb Egyesület-Lórévi Egyesület NHKE
RUSZ MÁRK - Srpski Forum
GÁL VIKTÓRIA - Krug Művészeti Egyesület
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzék67

ben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a szavazás lezárását követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 323/A. § (1) bekezdése alapján átvett SZERB nemzetiségi szállítóborítékokban levő települési, területi és országos nemzetiségi képviselőkre vonatkozó szavazatokat
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a Ve. 326-327 §-a szerint megszámlálta és a Ve. 328. §-a alapján megállapította a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásának eredményét.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. §-a szerint:
(1) A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább
annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.
(2) Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható
képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
(3) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét képezi.
II.
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14.
§ (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1) bekezdésén, 326-328 §-ában, a 2011. évi CLXXIX. törvény
65. §-ában, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló
20/2019. (VII.30.) IM rendelet 38. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a
Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223-225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdésében, 330. § (2)
bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: 68

dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

Ukrán nemzetiség
Az ukrán nemzetiség esetében a le nem zárt borítékok száma 0 db és a borítékon kívüli szavazólapok száma 0 db.

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 220/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartott általános választásán Budapest VIII. kerület települési UKRÁN nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv ( Jegyzőkönyv a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről) alapján a
következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerületben a települési UKRÁN nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása eredményes volt, a megválasztott képviselők száma 3
a megválasztott képviselők:
KALMÁR ZOLTÁNNÉ - Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete
PETRUSINEC MÁRIA - Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület
TILNYÁK LJUBOV - Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
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tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a szavazás lezárását követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 323/A. § (1) bekezdése alapján átvett UKRÁN nemzetiségi szállítóborítékokban levő települési, területi és országos nemzetiségi képviselőkre vonatkozó szavazatokat
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a Ve. 326-327 §-a szerint megszámlálta és a Ve. 328. §-a alapján megállapította a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásának eredményét.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. §-a szerint:
(1) A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább
annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.
(2) Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható
képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
(3) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét képezi.
II.
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14.
§ (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1) bekezdésén, 326-328 §-ában, a 2011. évi CLXXIX. törvény
65. §-ában, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló
20/2019. (VII.30.) IM rendelet 38. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a
Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223-225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdésében, 330. § (2)
bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke

Roma nemzetiség
A roma nemzetiség esetében a le nem zárt borítékok száma 2 db és a borítékon kívüli szavazólapok száma 13 db.
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A roma nemzetiség települési, területi és országos fel nem használt borítékai kötegelve is a
szállítóborítékban voltak elhelyezve.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 221/2019. (10.14.) számon 6 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartott általános választásán Budapest VIII. kerület települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv ( Jegyzőkönyv a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről) alapján a
következők szerint állapítja meg:
Budapest VIII. kerületben a települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása eredményes volt, a megválasztott képviselők száma 5
a megválasztott képviselők:
BENGA-OLÁH TIBOR - „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság
NÉMETH OTTÓ - „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság
CSIKÓS ÉVA - „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság
KATHY-HORVÁTH LAJOS - „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság
MÉSZÁROS GYULA - „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli a jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október 14. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címezve
fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon
belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII.
kerület, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy
az legkésőbb 2019. október 17. napján (csütörtökön) 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
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I.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a szavazás lezárását követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 323/A. § (1) bekezdése alapján átvett ROMA nemzetiségi szállítóborítékokban levő települési, területi és országos nemzetiségi képviselőkre vonatkozó szavazatokat
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a Ve. 326-327 §-a szerint megszámlálta és a Ve. 328. §-a alapján megállapította a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásának eredményét.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. §-a szerint:
(1) A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább
annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.
(2) Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható
képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
(3) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
A választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét képezi.
II.
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14.
§ (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. §-ában, 202. § (1) bekezdésén, 326-328 §-ában, a 2011. évi CLXXIX. törvény
65. §-ában, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló
20/2019. (VII.30.) IM rendelet 38. mellékletében foglaltakon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a
Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223-225. §-ain, 241. § (1)-(4) bekezdésében, 330. § (2)
bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.
Kisebbségi vélemény: dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
6. napirendi pont:

Egyebek

dr. Mészár Erika
Megköszöni a Helyi Választási Bizottság munkáját. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a kompenzációs lista töredékszavazatok eredményének megállapítása érdekében a bizottságnak még
üléseznie szükséges.
Dr. Galambos Károly
Megköszöni a Helyi Választási Iroda munkáját. Hozzászóló és több kérdés, észrevétel nem
lévén 2019. október 14-én 08 óra 50 perckor az ülést berekeszti.
K. m. f.

_______________________________
dr. Galambos Károly

________________________________
Danyiné Vámosi Gabriella
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_______________________________
Tavaszi Józsefné

_______________________________
Benyovszky Gábor

________________________________
Pongrácz Erzsébet Zsuzsánna

________________________________
dr. Gőz Gabriella

_______________________________
dr. Lóránth József

_______________________________
dr. Mészár Erika
_______________________________
dr. Balla Katalin

_______________________________
dr. Kiss Marietta

_______________________________
Mátraházi Judit

_______________________________
Czira Éva

Határozatok nyilvánosságra hozatala:
Helyben szokásos módon kifüggesztéssel, honlapon történő megjelentetés:
___________________________ (dátum) ___________________________ (HVI aláírása)
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