
Budapest F6v6ros XVI. keriilet Helyi V6lasztdsi Bizottsiga

170 12019. (X. I 4.) szdmf h^tirozata

A Budapest Fciv6ros XVI. keriilet Helyi V6lasztdsi Bizotts6ga a vdlasztasi eljrirdsr6l sz6l6
201 3. dvi XXXU. tdrv6ny (a tovdbbiakban: Ve.) 307N. g ( I ) bekezd6se alapjriLn a helyi
dnkormrtryzati k6pvisel6k 6s polgrlrmesterek 2019. dvi 6ltalinos vrilasztiis6n a
vrilaszt6kertileti eredmdny megdllapitdsa trlrgyriban - 5 igen, 0 nem szayozattal - meghozta az
alabbi hadrozatot:

HATAROZAT

Budapest Fovriros XVI. kertilet Helyi Vdlaszt6si Bizotts6ga (a tovebbiakban: HVB) a
szavaz6kdri jegyzok6nyvek alapjan meg6llapitja, hogy a Budapest F6vrfuos XVI. keriilet 6.
szdmI egy6ni vAlaszt6keriilet6ben az onkormanyzati k6pvisel6 vrilasztas eredm6nyes volt.

A megvdlasztott k6pvisel6 Dr. Kdrnyein6 Rdfz Katalin, a FIDESZMagyar Polg{ri
Sztivets69 6s a Kereszt6nydemokrata N6pprirt ktiztis k6pviselS jeltiltje.

A HVB jelen haliLrozat ds a jelen hatiirozat melldkletdt k6pezo jegyz<ikdnyv (Jegyzokdnyv az

egydni vrllaszt6kertileti k6pvisel6-v6lasztris eredmdny6r6l) kdzz6t6tel6t elrendeli.

A HVB-nek a v6laszt6s eredmdnydt meg6llapit6 ddnt6se ellen a szavazatszitmhll6 bizotts6g

szavaz6kori eredmdny megellapit6 ddnt6s6nek tdrvdnys6rt6 voltrira, vagy a szavazokdri

eredmdnyek dsszesitdsdre 6s a vdlasztiisi eredmdny megrillapitasara vonatkoz6 szab6lyok

megsdrtdsdre hivatkozdssal lehet fellebbez6ssel 6lni ugy, hogy az legkdsobb a halirozal
meghozataliit6l sziimitott 3. (harmadik) napon beltll, azaz leek6s6bb 2019. okt6ber 17. naoi6n

l6 6rdie meqdrkezzen a HVB-hez. (1163 Budapest, Havashalom u. 43., telefax: 404-4298, e-

mail: hvi@bp I 6.hu)

A fellebbez6st irrisban - szemdlyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben

eljuttatva - lehet benyujtani. A lellebbezdsnek tartalmaznia kell a j ogszab6lys6rt6s

megjel6l6s6t, a jogszabiilys6rtds bizonyitdkait, a fellebbez6s benyujt6jdnak nevdt, lakcimdt

(szdkhely6t) 6s - ha a lakcimdt6l (sz6khely6tol) eltdr - postai drtesitdsi cim6t, a fellebbezds

benyti t6j rimak szem6lyi azonosit6j6t, illefve ha a ktilfblddn dl6, magyarorszdgi lakcimmel

nem rendelkez6 vrilaszt6polgiir nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemdlyazonossag6t

igazol6 igazolv6nyanak tipusrit ds szamrit, vagy jel6l6 szervezet vagy mris szervezel esetdben

a b(16sdgi nyilvrintartdsba-vdteli szdmAt. A fellebbezds illetdkmentes.

INDOKOLAS

A Ve. 307/N. $ (l) bekezddse atapjdn a HVB a Budapest XVI. keriilet 6. szdmri egy6ni

vrilasztdkeriiletben a helyi dnkorm6nyzati kepvisel6k ds polgrirmesterek 20'19. 6vi riltali'nos



velaszdsrhak eredmdnydt a hatii,rozat melleklet6t kdpez6 jegyz<ik6nlvben foglaltak szerint
iillapitotta meg.

A helyi dnkormrfuryzati kdpvisel6k ds potgri.rmesterek vrilasztrisrlr6l sz6l6 2010.6vi L. torvdny
(a tov6bbiakban: Ovjt.) 14. $-a alapjrin az egydni vdlasa6keriiletben az a je[6[t lesz kdpviselo,
aki a legt6bb drvdnyes szav.vatot kapta.

A leirtakra tekintettel a HVB a rendelkez6 rdszben foglaltak szerint iillapitotta meg a helyi

6nkormri.nyzati k6pviselok ds polgiirmesterek 2019. 6vi rlltaLinos vrilaszt6s6n a Budapest XVI.
keriilet 6. sziimri egy6ni v6laszt6kertileti k6pvisel6 veilasztas eredm6ny6t.

A HVB hatdskdre ds hatdrozata az Ovjt. 14. $-rin, a Ve. 304. $ c) pondriban, a 307N. $ (l)
bekezd6s6ben foglaltakon, a jogorvoslati tehetosdgr<il sz6l6 t6j6koztatds a Ve. 221. $ (l)
bekezd6s6n, a 223. $ (l) bekezd6s6n, a224. $ (1)-(4) bekezd6sein, a225. $-rirn, a 2al. $ (2)
bekezd6sdn, a 3071P. $ (2) bekezdds c) pontjrln, valamint az illetdkekrol sz6l6 1990. dvi
XCIII. tdrv6ny 33. $ (2) bekezdds l. pontjan ataput.

Budapest, 2019. okt6ber 14.
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K6sziilt 2019. 6v okt6ber h6 14. napjen, 5 db szava z6 kdri jegyz6 kdnyv alapjen, a helyi vdlaszt6si bizottsdg hivatalos helyisdg6ben
Budapest XVl. keflilet, Havashalom utca 43.
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A vdlasztds GEdnr6nytclGn volt, mert a legtobb szavazatot sze126 jeltjltek azonos tzSmi szavazatot kaptak
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