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A Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a

22/2010. (IV. 12.) OEVB számú határozatával

az országgy lési képvisel k 2010. évi választásának els  fordulója Budapest 01.
választókerületi eredményét egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint állapítja meg:

A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lév  választópolgárok száma: 40 423

A szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok száma: 393

A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor: 40 816

A külképviseleti névjegyzékben szerepl  választópolgárok száma: 282

Választópolgárok száma összesen: 41 098

A hazai szavazókörökben szavazóként megjelentek száma: 31 150

A szavazásról szóló nyilatkozatok száma: 226

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 31 376

Urnákban és az érvényes szavazási iratokban lév  szavazólapok száma: 31 351

Érvénytelen szavazatok száma: 337

Érvényes szavazatok száma: 31 014

A Budapest 01. számú országgy lési egyéni választókerületben a választás érvényes és
eredményes, a választókerületben leadott érvényes szavazatok 53,33%-ával, 16 540 szavazattal a
Budapest 01. számú országgy lési egyéni választókerületben mandátumot nyert:
Dr. Nagy Gábor Tamás, a FIDESZ-KDNP közös jelöltje.

A Budapest 01. számú országgy lési egyéni választókerületben indult és mandátumot nem nyert
jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma jelöltenkénti bontásban:

Jelölt neve Jelöl  szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat
Ertsey Katalin LEHET MÁS A POLITIKA 5 071

Dr. Molnár Zsolt MSZP 7 248
Pörzse Sándor Jobbik 2 155

Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Telefon: 458-3015; fax: 458-3001
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A Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
felhívja a Választási Irodát, hogy gondoskodjon jelen határozat helyben szokásos módon történ
közzétételér l.

Jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelöl  szervezet, illet leg az ügyben érintett jogi
személy fellebbezést nyújthat be a határozatot hozó választási bizottságnál
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., telefon: 458-3015, fax: 458-3001) a határozat meghozatalától
számított három napon belül, a fellebbezési határid  lejártának napján, 2010. április 14-én
16:00 óráig.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímét l (székhelyét l) eltér – postai értesítési címét,
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illet leg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.  Az OEVK Választási Bizottság határozatával szemben benyújtott fellebbezésr l a

városi Választási Bizottság dönt.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A. § (2) bekezdés f) pontja
alapján az országgy lési egyéni választókerületi bizottság megállapítja és közzéteszi az egyéni
választókerületben a választás eredményét.

A választási bizottság a Ve. 29/B. § (1) bekezdése értelmében határozattal dönt. A választási
bizottság határozatának közzétételét a fenti rendelkezésen túlmen en a Ve. 29/C. § (5) bekezdése
írja el .

A választási bizottság döntésével szembeni fellebbezési lehet ségr l szóló tájékoztatást a
Ve. 29/B. § (2) bekezdés d) pontja írja el . A fellebbezés tartalmáról, a fellebbezésre jogosultakról
valamint a fellebbezés benyújtásának módjáról és határidejér l szóló szabályokat a Ve. 79. § - 80. §
és 4. § (3)-(4) bekezdés rendelkezései írják el .

Budapest 2010. április 12.

....................................
Buday Miklós
OEVB elnök


