
Budapest Fdviros XVI. keriilet Helyi Vdlasztfsi Bizottsiga

17 I 12019. (X. I 4.) szdmI hatdrozata

A Budapest F6v6ros XVI. kertilet Helyi Vdlasadsi Bizottsdga a v6lasztasi elj6rrisr6l sz6l6
2013. 6vi XXXU. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 307N. g (l) bekezddse alapjan a helyi
dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polgiirmesterek 2019. 6vi 6ltakiLnos v6laszt6s6n a
vrilaszt6kertileti eredmdny meg6llapitdsa trirgyriban - 5 igen, 0 nem szavazattal - meghozta az
akibbi hatdrozatot:

HATAROZAT

Budapest F6vriros XVl. kertilet Helyi V6laszt6si Bizotts6ga (a tov6bbiakban: HVB) a

szavaz6kdri jegyz6kdnyvek alapjan meg6llapitja, hogy a Budapest F6v6ros XVL keriilet 7.
szimI egy6ni vilasztrikeriilet6ben az dnkorm6nyzati kdpvisel6 vdlasztds eredm6nyes volt.

A megvilasztott k6pvisel6 Antal6czy Csaba B6la, a FIDESZ-Magyar Polgiri Sztivets6g

6s a Kereszt6nydemokrata N6ppf rt kiiziis k6pvisel6 jeltiltje.

A HVB jelen hatdrozat 6s ajelen hathrozat melldkletdt kdpez6 jegyzokonyv (Jegyz6kdnyw az

egy6ni viilaszt6kertileti kdpviselo-vrilaszt6s eredm6ny6rol) kiizz6t6tel6t elrendeli.

A HVB-nek a viiasztits eredmdnydt megrillap(t6 ddnt6se ellen a szavazatszitrnl6l6 bizottsdg

szavaz6kdri eredm6nyt meg6llapit6 dont6s6nek ttirv6nys6rt6 voltara, vagy a szavaz6k6ri

eredm6nyek cisszesit6sdre 6s a v6lasztiisi eredmdny meg6llapitrisiira vonatkoz6 szab6lyok

megsdrt6s6re hivatkoziissal lehet fellebbezdssel 6lni rigy, hogy az legkds6bb a hatitrozat

meghozatakit6l szrirnitott 3. (harmadik) napon bel0l, azaz leekdsobb 2019. okt6ber I 7. naoi6n

16 6r6is megdrkezzen a HVB-hez. (1163 Budapest, Havashalom u.43., telefax: 404-4298, e-

mail: hvi@bpl6.hu)

A fellebbez6st ir6sban - szem6lyesen, levdlben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben

eljuttatva - lehet benyujtani. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rtds

megjel6ldsdt, a j ogszabrilys6rtds bizonyit6kait, a fellebbez6s benyujt6janak nev6t, lakcimdt

(szdkhely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (szdkhely6t6l) elt6r postai drtesit6si cimdt, a fellebbezds

benyrijt6jrinak szem6lyi azonosit6j6t, illewe ha a kiilttjlddn dl6, magyarorszrigi lakcimmel

nem rendelkez6 v6laszt6polgrir nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a szemdlyazonossdg6t

igazol6 igazolvtnyanak tipusrit 6s sziimrit, vagy jel6l6 szervezet vagy mds szer\lezel eset6ben

a bir6srigi nyilvrintartrisba-vdteli szilm6t. A fellebbez6s illet6kmentes.

INDOKOLAS

A Ve. 3074'{. $ (1) bekezddse alapjan a HVB a Budapest XVI. kertilet 7. szrimri egy6ni

v6lasztrikeriiletben a helyi dnkormiinyzati kdpvisel6k 6s polgrirmesterek 2019. dvi 6ltalanos



v6lasztrisrlLnak eredm6ny6t a hatiirozat mell6klet6t kdpez6 jegyz6kdnlvben foglaltak szerint
rillapitotta meg.

A helyi onkormrinyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek vAlasdesar6l sz6l6 2010.6vi L. ton'6ny
(a tov6bbiakban: Ovjt.) t+. $-a alapjan az egy6ni vdlaszt6kertiletben az a jeldlt lesz kdpviselo,
aki a legtiibb 6rv6nyes szavazatot kapta.

A leirtakra tekintettel a HVB a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint rlllapitotta meg a helyi
dnkorm6nyzati kdpvisel6k 6s polgii,rmesterek 2019. 6vi 6ltalilnos viilasztdsAn a Budapest XVI.
keriilet 7. szLrnt egy6ni vdlaszt6keriileti k6pvisel6 vdlasztrls eredmdny6t.

A HVB hatAskdre 6s hatiirozata az 6vjt. 14. $-an, a Ve. 304. $ c) pontjriban, a 307,t',1. $

bekezddsdben foglaltakon, a jogorvoslati lehetos6gr6l sz6l6 trij6koztatris a Ve. 221. $

bekezd6s6n, a223. $ (1) bekezdds6n, a224. $ (l)-(4) bekezd6sein, a225. $-An, a 241. $

bekezdds6n, a 3071P. $ (2) bekezdds c) pontjdn, valamint az illet6kekrdl sz6l6 1990.
XCIII. tdrv6ny 33. $ (2) bekezd6s 1. pontjrin alapul.

Budapest, 2019. okt6ber 14
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K6szUlt 2019. 6v oktober h6 14. napjiin, 5 db szavaz6kdrijegyz6kdnyv alapjin, a helyi vdlasztdsi bizottsdB hivatalos helyis6g6ben

Budapest XVl. keriilet, Havashalom utca 43.
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