BUDAPEST FOVAROS XIII. KEROLETI
VALASZTAsI IRODA

VEZETOJE
Targy: a valaszt6keruletek
teruletenek meghatarozasa
Sum: 2/2010 HVI hatarozat

sorszamanak

es

A helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasar61 sz616 20 I O. evi L. torveny
(a tovabbiakban: bvjt.) 24. § (3) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan az alabbi

hatarozatot
hozom.
Az egyeni valaszt6keruletek sorszamat es teruletet az alabbiak szerint allapitom meg:
Sorszam

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Teriilet
Szent Istvan krt. - laszai Mari ter - Pesti als6 rakpart - Raoul
Wallenberg u. - Hollan Erna u. - Katona J6zsef u. - Pann6nia u.
- Raoul Wallenberg u. - Tatra u. - Radn6ti Mikl6s u. - Vaei tit Nyugati ter altai hatarolt terulet + Margitsziget
Radn6ti Mikl6s u. - Tatra u. - Raoul Wallenberg u. - Pann6nia
u. - Katona J6zsef u. - Hollan Erno u. - Raoul Wallenberg u. Pesti als6 rakpart - Szent Istvan park - Pozsonyi tit - Csanady u.
(Csanady u. 6-8. kivetelevel) - Vaei tit altai hatarolt teri.ilet
Csanady u. - Pozsonyi tit - Szent Istvan park - Pesti als6 rakpart
- Gogol u.  Bu1csti u. - Lehel u. - Lehel ter altai hatarolt teri.ilet
Bu1csti u. - Gogol u. - Pesti als6 rakpart - Karpat u. - Drava u. Esztergomi tit - Vag u. (Vag u. 2. kivetelevel) - Taksony u. Lehel u. - Devai u. - Szabo1cs koz - kerulet keleti hatara altai
hatarolt terulet
Karpat u. 40-48. lak6t6mbot koveto utea - Pesti als6 rakpart R6bert Karoly krt. - Vaei tit (a 100-108. kivetelevel) - Sullo u.Esztergomi tit - Dr<iva u. - Karpat u. altai hatarolt terulet
Vag u. - Hegedus Gyula u. - Esztergomi tit - Sullo u. - Vaei ut
100-108. - Zsilip u. - Vaei ut - R6bert Karoly krt. - Tuzer u. Klapka u. - Vaei ut altai hatarolt terulet
Szaboles koz - Szaboles u. - Devai u. - Lehel u. - Taksony u. Vaei ut - Klapka u. - Tuzer u. - R6bert Karoly krt. - Vagany u.
- vasuti palya altai hatarolt terulet altai hatarolt terulet
R6bert Karoly krt. - Oteg u. - Kartaes u. - Hajdu u. - Gomb u. Szegedi ut - Beke ter - Szegedi ut - Jasz u. - Petnehazy u. Tatai tit - Szegedi ut - Devenyi ut altai hatarolt terulet
R6bert Karoly krt. - Duna - Vizafog6 u. - Vaei tit - Fay u. Roppenty1i u. - Pap Karoly u. Gomb u. - Hajdti u. altai hatarolt
teliilet
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8318
7719
8404

8314
7853
8310
7171
6993
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10.
ll.
12.

13.

14.

Szegedi ut - Gomb u. - Pap Karoly u. - Roppentyu u. - Fay u. 
Reitter Ferenc u. - Frangepan u. - Tatai ut - Petnehazy u. - Jasz
u. - Szegedi ut - Beke ter altai hatarolt teriilet
Frangepan u. - Reitter Ferenc u. - Fay u. - Jasz u. - Tahi u. 
Beke u. - Rokolya u. - Tatai ut altai hatarolt teriilet
Fay u. - Vaei ut - Tahi u. - Tomori koz - FiastyUk u. - N6ver u.
- Gyongyosi u. - Beke u. - Dolmany u. - Szent Laszl6 u. 
Rokolya u. - Beke u. - Tahi u. - Jasz u. altai hatarolt teriilet
Rokolya u. - Szent Laszl6 u. - Dolmany u. - Beke u. Gyongyosi u. - Goneol u. - Baber u. - Madarasz Viktor u.
Szekszardi u. - Tomori u. - keriilet eszaki hatara - Szent Laszl6
u. - Kamfor u. - Tatai ut altai hatarolt teriilet
Tahi u. - Rakospatak - Duna - keriilet eszaki hatara - T omori u. Szekszardi u. - Madarasz Viktor u. - Baber u. - Goneol u. 
Gyongyosi u. - N6ver u. - Fiastyuk u. - Tomori koz - Tahi u.
altai hatarolt teriilet + Nepsziget
..

7257
7251
7002

-I

7263

I
7336

Hatarozatom ellen a kozzetetelt61 szamitott 2 napon beliil a F6varosi VaIasztasi Iroda
vezet6jehez lehet kifogassal fordulni a valasztasi eljarasr61 sz6l6 1997. evi c. Wrveny (Ve.) 9. §
(1) bekezdeseben foglaltak megsertesere hivatkozassal. A kifogast a Budapest F6varos XIII.
Keriileti Valasztasi Iroda vezet6jehez Llgy kell benyUjtani, hogy az legkes6bb 2010. julius 8-an
16
ormg
megerkezzen
(1139
Budapest,
Beke
ter
1.
cimre
vagy
az
onkormvalasztas20 1O@bp 13 .hu e-mail cimre vagy a 452-4143 fax szamra). A kifogasnak
tartalmaznia kell a jogszabalysertes megjeloleset, a jogszabaIysertes bizonyitekait, a kifogas
benyujt6janak nevet, lakcimet (szekhelyet) es - ha a lakcimet61 (szekhelyet6l) elter - postai
ertesitesi eimet, a kifogas benyujt6janak valasztasa szerint telefonszamat, vagy elektronikus
levelcimet, illet61eg kezbesitesi megbizottjanak nevet es telefaxszamat, vagy elektronikus
levelcimet. A F6varosi Valasztasi Iroda vezet6je a kifogasr61 2 napon beWI dont: a
magtamadott hatarozatot helybenhagyja vagy megvaltoztatja. A F6varosi VaIasztasi Iroda
dontese ellen tovabbi jogorvoslatnak helye nines.

Indokohis
Az bvjt. 24. § (3) bekezdese szerint a f6varosi keriilet valasztasi iroda vezet6je a Wrveny
hatalybalepeset kovet6 30 napon beliil megallapitja az egyeni valaszt6keriiletek sorszamat es
teriiletet.
AVe. 9. § (1) bekezdese szerint a valaszt6keriileteket ugy kell kialakitani, hogy
valaszt6keriiletenkent a lakossag szmna megkozelit6en azonos legyen. A F6varosi Valasztasi
Iroda vezet6je az aranyossag, a "megkozelit6en azonos" Wrvenyi feltetel teljesiilesenek
vizsgalatahoz iranymutatast adott. E szerint a keriiletben el6 lakosok es a megvalaszthat6
egyeni kepvise16k szama alapjan meghatarozott - egy egyeni vaIaszt6keriiletre elmeletben jut6
- atlagos lakossagszamt6l 10 %-kal nagyobb mertekben a kialakitott vaIaszt6keriiletek
tenyleges lakossagszama - se lefele, se felfele - nem terhet el. A Kozigazgatasi es Elektronikus
Kozszolgaltatasok Kozponti Hivatala altai kozolt adatok alapjan Budapest F6varos XIII.
keriilet 2010. januar l-jei lakossagszama 107.152 f6. Az egy vaIaszt6keriiletre jut6 atlagos
lakossagszam 7654 f6. Ehhez kepest a megengedett + 10 %-os elteressel 8.419 lakos, a-I 0 %
os elteressel 6.889 lakos lehet egy vaIaszt6keriiletben. Budapest F6varos XIII. keriiletben az
egyeni vaIaszt6kerOleteket az FVI vezet6jenek iranymutatasara es az Alkotmanybir6sag
22/2005. (VI. 17.) AB hatarozataban foglaltakra tekintettel alakitottam ki, az egy egyeni
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valaszt6kertiletre jut6 lakosok szama a ± 10 %-os hatarerteken minden esetben bellil marad , igy
valaszt6kertiletenkent a lakossag szama megkozelftoen azonosnak tekintheto .
AVe. 9. § (2) bekezdese szerint a valaszt6keruletek kialakitasanal figyelemmel kell lenni a
nemzetisegi , vallasi, tortenelmi, fOldrajzi es egyeb helyi sajatossagokra is. Az aranyos
lakossagszam feltetleni.il ervenyesulo elve mellett figyelemmel voltam a kertiletben kialakult
valaszt6keruleti hagyomanyokra, a kerulet felepitesere , a foldrajzi adottsagokra (a markans
termeszeti hatarvonalak , jelentos fOutak kbvetese), valamint a helyi sajatossagokra is (a keriilet
deli resze surun beepftett, nagy nepsurllsegu, az eszaki res zen alacsonyabb a nepsuruseg, tObb a
gyermek) .
A hatarozatot a helyben szokasos m6don kozzeteszem . Hatarozatom meghozatalanal
figyelemmel voltam az Orszagos Valasztasi Iroda vezetojenek 18/20 I O. (VI. 25 .)
intezkedeseben foglaltakra is. A hatarozatom az bvjt. 24. § (3) bekezdesen, aVe . 9. es 102. §
an, a jogorvoslatr61 tajekoztatas a Ve. 102 . § (3) bekezdesen alapul.
Budapest, 2010 . jttlius 6.

