
Budapest F6vriros XVI. keriilet Helyi V{laszt6si Bizottsiga

167 n019. (X.14.) szimri hatirozata

A Budapest F<ivdros XVI. kertilet Helyi V6lasztdsi Bizottsiiga a velasadsi eljarrisr6l sz6l6
2013.6vi XXXVI. tdrv6ny (a tovdbbiakban: Ve.) 307N. g (l) bekezd6se alapjrin a helyi
6nkormdnyzati kdpvisel6k ds polg6rmesterek 2019. 6vi 6ltaliinos vrilasztiisriLn a
vdlaszt6kerilleti eredmdny meg6llapitrisa targy6ban - 5 igen, 0 nem szavazattal - meghozta az
al6bbi hatiirozatot:

HATAROZAT

Budapest Fovdros XVI. keriilet Helyi Vrilaszt6si Bizottsiiga (a toviibbiakban: HVB) a
szavaz6kdri jegyz6k6nyvek alapjan megrillapitja, hogy a Budapest F6vriros XVI. keriilet 3,
szdmf egr6ni vdlaszt6keriilet6ben az dnkormanyzati kdpviseki vrilasztris eredm6nyes volt.

A megv{lasztott k6pviselS Mizsei Liszl6, a MOMENTUM-DK-MSZP-PAnSESZED-
LMP-JOBBIK ktiztis k6pvisel6 jeltiltje.

A HVB jelen hatarozat 6s ajelen hat{rozat mell6kletdt k6pezo jegyz6kdnyv (Jegyz6k6nyv az

egy6ni v6laszt6keriileti k6pvisel<i-v6lasztiis eredmdny6ro[) kiizz6t6tel6t elrendeli.

A HVB-nek a vAlasztits eredmdnydt meg6llapit6 ddntdse ellen a szavazatszAml6l6 bizotts6g

szavaz6k6ri eredmdnl't meg6llapit6 d6nt6sdnek tdrvdnys6rto voltdra, vagy a szavaz6kdri

eredm6nyek dsszesitdsere ds a vilasztdsi eredmdny megdllapit6sdra vonatkoz6 szabiilyok

megsdrtdsdre hivatkoziissal lehet fellebbezdssel 6lni tgy, hogy az legk6s6bb a hat6rozat

meghozataliit6l szrirnitott 3. (harmadik) napon bel l, azaz leekdsobb 2019. okt6ber 17. naoirln

l6 ordie megdrkezzen a HVB-hez. (l163 Budapest, Havashalom u. 43., telefax: 404-4298, e-

mail: hvi@bpl6.hu)

A fellebbezdst irrisban - szemdlyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus levdlben

eljuttatva - lehet benyujtani. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rt6s

megjel6l6sdt, a jogszab6lysdrtds bizonyit6kait, a fellebbez6s benlujt6jrlnak nevdt, lakcim6t

(szdkhelydr) 6s - ha a lakcimdt6l (sz6khelydt6l) eltdr - postai 6rtesit6si cim6t, a fellebbez6s

benytit6j6nak szem6lyi azonosit6j6t, illewe ha a kiilltjlddn 616, magyarorszrlgi lakcimmel

nem rendelkez6 vdlaszt6polgiir nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szem6lyazonossdgtlt

igazol6 igazolvanydnak tipusrit 6s sziim6t, vagy jelolo szervezet vagy m6s szervezet eset6ben

a bir6srigi nyilv6ntart6sba-v6teli szrimrit. A fellebbezds illetdkmentes.

A Ve. 307N. $ ( I ) bekezd6se atapjan a HVB a Budapest XVI. keriilet 3. szdmri egr6ni
vdlaszt6keriiletben a helyi dnkormrlnyzati kdpvisel6k 6s polgriLrmesterek 2019. 6vi riltal6nos

INDOKOLAS



vdlasztasanak eredm6nydt a haliLrozat mell6kletdt kdpez6 jegyz6kdnlvben foglaltak szerint
Allapitotta meg.

A helyi dnkormriLnyzati kdpvisel6k ds polg6Lrmesterek viilasztrisiir6l sz6l6 2010. 6vi L. torv6ny
(a tovribbiakban: 6vjt.1 t4. $-a alapjan az egy6ni v6laszt6keriiletben az a jetdtt lesz kdpviselo,
aki a legtdbb 6rvdnyes szavrzatot kapta.

A leirtakra tekintettel a HVB a rendelkezo reszben foglaltak szerint dllapitotta meg a helyi

dnkormiiLnyzati kdpvisel6k 6s polgiirmesterek 2019. 6vi 6ltakinos v6lasztds6n a Budapest XVI.
kerUlet 3. szri.rnt egydni vdlaszt6kertleti k6pvisel6 vdlasztils eredm6ny6t.

A HVB hatriskdre 6s hatiirozata az Ovjt. 14. S-An, a Ve. 304. $ c) pontjriban, a 3074.,1. $

bekezddsdben foglaltakon, a jogorvoslati lehet6sdgrol sz6l6 tdjdkoztatds a Ve. 221. $

bekezddsdn, a 223. $ (1) bekezdds6n, a224. $ (l)-(4) bekezd6sein, a225. $-aLn, a 241. $

bekezddsen, a 3071P. $ (2) bekezd6s c) pontjrh, valamint az illet6kekr6l sz6l6 1990.

XCIII. tdrvdny 33. $ (2) bekezd6s l. pontjrtur alapul.
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M,f,*6k'
a HVB elntike

Budapest, 201 9. okt6ber 14.
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K6sziilt 2019. 6v okt6ber h6 14. napjin, 5 db szavaz6kijrijegyz6kdnyv alapjin, a helyi v6laszt6si bizottsdB hivatalos helyisdg6ben
Budapest XVl. keriilet, Havashalom utca 43.
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A eltdm6nye:
A v6lasztis Gltdn€nyttlcn volt, mert a legt6bb szavazatot sze126 jel6ltek azonos sz6m6 s2avazatot kaptak

A vah3rtas GEdm6nyB yolt, a megvdlasztott k6pvisel6:
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