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A Budapest FovriLros XVI. kertlet Helyi V6laszt6si Bizottsiiga a vdlasztisi eljrir6sr6l sz6l6
2013. 6vi XXXVI. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 307N. g (1) bekezddse alapjrin a helyi
cinkormrlnyzati kdpvisel<ik 6s polgdLrmesterek 2019. dvi rlltal6nos v6lasztiisiin a
vrilaszt6kertileti eredm6ny megdllapit6sa t6rgy6ban - 5 igen, 0 nem szavazattal - meghozta az
aliibbi hatrirozatot:

HATAROZAT

Budapest Fov6ros XVI. kertilet Helyi Vdlasztiisi Bizottsriga (a tov6bbiakban: HVB) a
szavaz6k6ri jegyz6konyvek alapjdn meg6ltapitja, hogy a Budapest F6vriros XVI. kertilet 4.
szf mI egy6ni vrilasztrikeriilet6ben az 6nkormrlLnyzati kdpviselo v6lasztis eredm6nyes volt.

A megvdlasztott k6pvisel6 Dobre Driniel, a FIDESZ-Magyar Polgiri Sztivets6g 6s a
Kereszt6nydemokrata N6pprirt ktizds k6pvisel6 jeliiltje.

A HVB jelen halitozal ds a jelen hatitrozat mell6klet6t k6pezo jegyzokdnyv (Jegyzokonyv az

egy6ni vrilasa6keriileti k6pvisel6-v6laszt6s eredm6ny616l) kdzzdtdtel|t elrendeli.

A HVB-nek a v6laszl6s eredm6ny6t meg6llapit6 drintdse ellen a szavazatszifinldl6 bizotts6g

szavaz6kdri eredmdnl,t megAllapit6 ddntdsdnek tdrvdnysdrt6 volt6ra, vagy a szavaz6kori

eredmdnyek osszesit6s6re 6s a vrilaszt6si eredmdny meg6llapitrisara vonatkoz6 szab6lyok

megsdrt6sdre hivatkozrissal lehet fellebbez6ssel dlni ugy, hogy az legkdsobb a hatirozat
meghozatalAt6l sz6m(tott 3. (harmadik) napon beltil, azaz lesk6s6bb 2019. okt6ber 17. naniiin

16 6r6ie megdrkezzen a HVB-hez. (l163 Budapest, Havashalom u. 43., telefax: 404-4298, e-

mail: hvi@bp16.hu)

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

eljuttatva - lehet benyujtani. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszab6lysdrtds

megje[616s6t, a jogszab6lysdrtds bizonyit6kait, a fellebbez6s benyrijt6jrinak nevdt, lakcimdt

(sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khelydt6l) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t, a fellebbez6s

benyrij t6j rlnak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a ktlftildon 616, magyarorszrigi lakcimmel

nem rendelkez6 v6laszt6polgar nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a szem6lyazonoss6gdt

igazol6 igazolv6nyrinak tipusdt ds szrimrit, vagy jeldlo szervezel vagy miis szervezet esetdben

a bir6srigi nyilviintart6sba-vdteli szrimiit. A fellebbezds illetdkmentes.

INDOKOLAS

A Ve.307/N. $ (1) bekezd6se alapj6n a HVB a Budapest XVl kertilet 4. szdmri egy6ni

vdlaszt6keriiletben a helyi <inkormrlnyzati kdpvisel6k 6s polgrirmesterek 2019. 6vi riLltal6nos



v6laszt6sri,nak eredm6ny6t a hatflrozal metl6klet6t kdpezo jegyzbkdnlwben foglaltak szerint
6llapitotta meg.

A helyi onkormanyzati k6pvisel6k 6s polgrlrmesterek viilaszt6srir6l sz6l6 2010.6vi L. t6w6ny
(a tovdbbiakban: 6vjt.) 14. g-a alapjrin az egyeni v6laszt6kertiletben az a j elSlt lesz k6pviselo,
aki a legtdbb 6rv6nyes szavazatot kapta.

A leirtakra tekintettel a HVB a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint 6llapitotta meg a helyi

onkorm6nyzati kdpviselok 6s polgiirmesterek 2019. dvi 6ltal6nos vrilasztrisiin a Budapest XVl.
kertilet 4. szriLrnir egydni vrllaszt6keriileti k6pviselo v6lasztis eredmdnydt.

A HVB hatask6re 6s hatiirozata az 6vjt. 14. $-fu, a Ve. 304. $ c) pontj6ban, a 3074J. $ (l)
bekezddsdben foglaltakon, a jogorvoslati lehet6s6gr6l sz6l6 t6jdkoztat6s a Ve. 221. $ (l)
bekezd6s6n, a223. g (1) bekezd6s6n, a224. $ (1)-(4) bekezddsein, a225. $-en, a 2al. $ (2)
bekezd6s6n, a 3071P. $ (2) bekezdds c) pontjin, valamint az illetdkekr6l sz6l6 1990. dvi
XCIII. tdrv6ny 33. $ (2) bekezdds I . pontjan alapul.

Budapest, 2019. okt6ber 14.

a HVB elntike
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