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Tisztelt Képviselő-testület!
A Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) megválasztott tagjaival 2019. augusztus
14. napján tartotta alakuló ülését. Ezt követően a - már a jelölő szervezetek, jelöltek által
delegált tagokkal kibővült – HVB a Képviselő-testület alakuló ülésének időpontjáig 14
alkalommal ülésezett, melyek során összesen 116 db határozatot hozott.
A HVB működése során nyilvántartásba vett négy polgármester-jelöltet, a 8 egyéni
választókerületben összesen 37 képviselőjelöltet, valamint bolgár nemzetiségi önkormányzati
jelöltként 3, roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként 5, német nemzetiségi
önkormányzati képviselőjelöltként 5, román nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként 3
fő jelöltet.
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választása vonatkozásában lemondás okán
egy fő polgármesterjelölt és egy fő egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásból való törléséről
kellett a HVB-nek döntést hoznia.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása vonatkozásában a települési román
nemzetiségi önkormányzati jelöltek közül egy fő lemondása miatt kellett a HVB-nek a jelöltek
nyilvántartásából való törléséről döntenie, ezzel egyidejűleg határozatával megállapítania, hogy
kellő számú jelölt hiányában kerületünkben települési román nemzetiségi önkormányzati
képviselőválasztásra nem kerül sor. Ezt követően egy újabb települési román nemzetiségi
képviselőjelölt lemondása okán kellett a jelölt nyilvántartásból való törléséről döntést hozni.
A választási eljárásról szóló törvényben meghatározott határidőn belül le nem adott ajánlóívek
után a települési önkormányzati képviselők és polgármesterek választása vonatkozásában egy
jelölő szervezetcsoporttal és egy polgármesterjelölttel, a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásával kapcsolatban egy roma nemzetiségi önkormányzati jelölő szervezettel szemben
kellett a HVB-nek bírságoló határozatot hoznia.
Szintén határozatban kellett a HVB-nek megállapítania a jelöltek szavazólapon szereplő
sorrendjét, melyet a HVB nyilvános ülésén végrehajtott sorsolás útján állapított meg.
A HVB jelöltek nyilvántartásba vételével, nyilvántartásból való törlésével, szavazólapon
szereplő sorrendjüket – sorsolás útján - megállapító döntéseivel, valamint a bírságot kiszabó
döntéseivel szemben egyetlen jogorvoslati kérelem sem került benyújtásra.
A szavazás napját megelőzően 3 db kifogással kapcsolatban kellett a HVB-nek döntést hoznia.
Ezek közül egy – szórólappal kapcsolatos - kifogásnak helyt adott a HVB, megállapította a
kifogásban megjelölt jogszabálysértés elkövetését, és a kifogásban megjelölt személyt a további
jogsértéstől eltiltotta.
2 esetben érdemi vizsgálat nélkül utasította el a HVB a kifogást, a kifogás kötelező tartalmi
elemeinek hiánya, illetőleg a választási törvényben meghatározott – jogvesztő – határidőn túli
benyújtás okán.
A szavazás napján szintén 3 db kifogást bírált el a HVB, melyek közül kettőt a kifogás kötelező
tartalmi elemeinek hiánya miatt érdemi vizsgálat nélkül utasított el. A harmadik kifogás –
érdemi vizsgálatot követően – elutasításra került, tekintettel arra, hogy a kifogásban sérelmezett
tevékenység a kifogásban megjelölt Ve. rendelkezéssel nem állt ok-okozati összefüggésben,
továbbá a HVB megállapította, hogy egy esetleges személyiségi jogi jogsérelem elbírálására
nem rendelkezik hatáskörrel.

A HVB jogorvoslati kérelmeket elbíráló döntései ellen egyetlen fellebbezés sem került
benyújtásra.
A HVB-nek a választás eredményét megállapító határozatai közül a 6. sz. egyéni
választókerületi eredményt megállapító 110/2019. (X.14.) HVB számú határozata ellen
nyújtottak be a törvényben biztosított határidőn belül, 2019. október 17. napján jogorvoslati
kérelmet. A fellebbezés elbírálására jogosult Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban:
FVB) 2019. október 21. napján meghozott 313/2019. (X.21.) FVB számú határozatával a HVB
első fokú határozatát helyben hagyta. Az FVB másodfokú határozata ellen a Fővárosi
Írtélőtábla felé bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be. A Fővárosi Ítélőtábla
12.Pk.50.075/2019/3. számú végzésében elrendelte a 17. és 18. szavazókörökben leadott,
érvénytelenné nyilvánított szavazatok újraszámlálását, melyet 2019. október 30. napján hajtott
végre.
A szavazatok újraszámlálását követően 12.Pk. 50.075/2019/20. sz. végzésével a Fővárosi
Választási Bizottság 313/2019. (X.21.) határozatát helyben hagyta, mely döntés a
kihirdetésével, azaz 2019. október 30. napján jogerőssé vált.
A Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntésének meghozatalát követően a HVB 2019. október 31.
napján meghozott 116/2019. (X.31.) HVB számú határozatában megállapította a kompenzációs
listán mandátumhoz jutott három képviselő személyét. A HVB döntése ellen a törvényben
biztosított jogorvoslati határidőben jogorvoslati kérelem nem érkezett, így az 2019. november
03. napján jogerőssé vált.
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. október 13. napján megtartott választása
A szavazás megkezdésekor 18.171 fő (2014. évben: 18.847) választópolgár szerepelt a
választók névjegyzékében. Közülük 9.166 fő (2014. évben 8.358 fő) élt választójogával, és
jelent meg szavazóként a szavazóhelyiségekben, ez 50,44 %-os (2014-ben: 44,35 %-os)
részvételi arányt jelent.
A szavazás végleges eredménye:
Polgármester
Bese Ferenc független polgármesterjelölt
Az 1. sz. egyéni választókerület képviselője
Ritter Ottó a Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik jelölőcsoport jelöltje,
A 2. sz. egyéni választókerület képviselője
Bányai Amir Attila a Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, Jobbik jelölőcsoport jelöltje,
A 3. sz. egyéni választókerület egyéni képviselője
Sebők Máté Zoltán, a FIDESZ – KDNP jelölőcsoport jelöltje
A 4. sz. egyéni választókerület egyéni képviselője
Fuchs Gyula Pál az IVE – Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület jelölőcsoport jelöltje

A 5. sz. egyéni választókerület egyéni képviselője
Egresi Antal a FIDESZ-KDNP jelölőcsoport jelöltje
A 6. sz. egyéni választókerület egyéni képviselője
Bereczki Miklós a Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik jelölőcsoport jelöltje
A 7. sz. egyéni választókerület egyéni képviselője
Dr. Staudt Csaba a Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik jelölőcsoport jelöltje
A 8. sz. egyéni választókerület egyéni képviselője
Tüskés Józsefné a Soroksári Civil Szervezetek, Személyek Egyesületének jelöltje
A töredékszavazatok arányában a következő jelöltek lettek a Képviselő-testület tagjai:
Orbán Gyöngyi
FIDESZ-KDNP jelölőcsoport jelöltje
Geiger Ferenc
Soroksári Civil Szervezetek, Személyek Egyesületének jelöltje
Zimán András Ferenc: Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik jelölőcsoport jelöltje
A megválasztott képviselőknek szívből gratulálok, munkájukhoz jó egészséget, sok sikert
kívánok.
Nemzetiségi önkormányzati képviselők
2019. október 13. napján megtartott választása
A települési nemzetiségi önkormányzati választás kiírására - a 2014. évi választáshoz hasonlóan
- azon nemzetiségek vonatkozásában került sor, amelyhez a településen a 2011. évi
népszámláláskor - nyilatkozata szerint - legalább 25 fő tartozott. E rendelkezés alapján a
Nemzeti Választási Bizottság kerületünkben a bolgár, német, roma és román települési
önkormányzati képviselők választását tűzte ki, azonban román települési nemzetiségi
képviselő-választásra – a nyilvántartásba vett kellő számú jelölt hiányában – nem került sor.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása lebonyolításának rendjében alapvető
változások történtek a legutóbbi, 2014. évben megtartott választáshoz képest.
Az egyik legfontosabb, és a választópolgárok részére a legszembetűnőbb változás, hogy a
korábban egy, e célra kialakított szavazókör helyett a nemzetiségi választópolgárok
ugyanabban a szavazóköri helyiségben adhatták le a települési, a fővárosi és az országos
nemzetiségi képviselő-jelöltekre voksaikat, ahol a települési önkormányzati képviselőre és a
polgármesterre is jogosultak voltak szavazni.
Szintén nagyon fontos változás volt, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselőkre és listákra
leadott szavazatokat nem az egyes szavazókörökben működő Szavazatszámláló Bizottságok
számolták meg. E feladatot az új törvényi szabályozás alapján azon nemzetiségek
vonatkozásában, ahol települési önkormányzati képviselők megválasztására is sor került
(bolgár, német, roma), a HVB-nek kellett elvégeznie. Azon nemzetiségek szavazólapjait
tartalmazó szállítóborítékokat, melyek esetében kerületünkben csak területi (fővárosi) és
országos listára szavaztak a nemzetiségi választópolgárok, a szavazatok megszámlálása
céljából a Fővárosi Választási Iroda részére kellett továbbítani.

A szavazás napján a bolgár nemzetiségi névjegyzékben 35 fő szerepelt, közülük 17 fő vett részt
a szavazáson.
A megválasztott települési bolgár nemzetiségi képviselők:
Selyem Zoltán
Csatáriné Varga Zsuzsanna
Oláh Sándor Zoltán
valamennyien a Magyarországi Bolgárok Egyesülete jelölő szervezet jelöltjeiként szerepeltek
a szavazólapon.
A Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: SBNÖ) alakuló ülését – a
megválasztott képviselőkkel egyeztetne - 2019. október 31. napjára hívtam össze. Az alakuló
ülésen az SBNÖ elnökének Csatáriné Varga Zsuzsannát, elnökhelyettesének Selyem Zoltánt
választotta meg.
A szavazás napján a német nemzetiségi névjegyzéken szereplők száma 717 fő volt, közülük
555 fő élt választójogával és adta le szavazatait.
A megválasztott települési német nemzetiségi képviselők:
Schirlingné Drexler Anna Terézia
Weinmann Antal
Váradi Melinda Rita
Dr. Pfiszter Tamás
Balla Péterné Cserepi Teréz
valamennyien a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület jelölő szervezet jelöltjeiként
szerepeltek a szavazólapon.
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: SNNÖ) alakuló ülését – a
megválasztott képviselőkkel egyeztetne - 2019. október 21. napjára hívtam össze. Az alakuló
ülésen az SNNÖ elnökének Weinmann Antalt, elnökhelyettesének Schirlingné Drexler Anna
Teréziát választotta meg.
A szavazás napján a roma nemzetiségi névjegyzőkben szereplők száma 671 fő volt, közülük
272 fő adta le szavazatait.
A megválasztott települési roma nemzetiségi képviselők:
Bokor Sándor
Kalocsai Erika
Raffael László
Rafael Karolina
Orgován János
valamennyien a Roma Polgári Tömörülés B. – A. -Z. Megyei Szervezete jelölő szervezet
jelöltjeiként szerepeltek a szavazólapon.
A Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: SRNÖ) alakuló ülését – a
megválasztott képviselőkkel egyeztetne - 2019. október 30. napjára hívtam össze. Az alakuló
ülésen az SRNÖ elnökének Bokor Sándort, elnökhelyettesének Rafael Karolinát választotta
meg.

A megválasztott nemzetiségi önkormányzati
munkájukhoz jó egészséget, sok sikert kívánok.

képviselőknek

szívből

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Budapest, 2019. november 04.
Dücső Csaba
Budapest Főváros XXIII. kerületi
Helyi Választási Bizottság Elnöke

gratulálok,

