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172/2019, (X. 14.) sz:imI hatdrozata

A Budapest F6v6ros XVI. keriilet Helyi Viilasztiisi Bizottsiiga a vilasztasi eljriLrrisr6l sz6l6
2013. 6vi XXXU. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 307N. $ (1) bekezd6se alapjan a helyi
dnkormrinyzati k6pvisel6k 6s polgdrmesterek 2019. 6vi riltaliinos villaszl s n a
vdlaszt6kertileti eredm6ny megdllapitrisa trlrgy6ban - 5 igen, 0 nem szdvozattol - meghozla az
aliibbi hatrirozatot:

HATAROZAT

Budapest Fov6ros XVI. keriilet Helyi Vrilasztiisi Bizottsriga (a tovribbiakban: HVB) a
szavaz6kdri jegyz6konyvek alapjAn megdllapitja, hogy a Budapest F6vriros XVI. keriilet 8,
szrlmri egy6ni vrilaszt6kertilet6ben az 6nkorm6nyzati kdpvisel6 viilaszt6s eredm6nyes volt.

A megvrilasztott k6pvisel6 Vass Prit Agoston, a FIDESZ-Magyar Polgalri Sztivets6g 6s a

Kereszt6nydemokrata N6pprirt ktiztis k6pvisel6 jeltiltje.

A HVB jelen hatirozal ds ajelen hatirozat mell6kletdt kdpez6 jegyzokdnyv (Jegyzokonyv az

egy6ni vrilaszt6keriileti kdpvisel6-vdlasztds eredmdnydrol) kiizz6t6tel6t elrendeli.

A HVB-nek a vrilasztris eredm6ny6t meg6llapit6 ddnt6se ellen a szavazalsz6ml6l6 bizotts6g

szavaz6kdri eredmdnlt megrillapit6 d6nt6sdnek tdrvdnys6rt6 volt6ra, vagy a szavaz6kdri

eredm6nyek cisszesitds6re ds a vdlasztrisi eredmdny megiillapitdsara vonatkoz6 szab6lyok

megsdrtdsdre hivatkoz6ssal lehet fellebbez6ssel 6lni tgy, hogy az legk6sobb a hatitrozal

meghozatalit6l sziimitott 3. (harmadik) napon beltil, azaz leekdsobb 2019. okt6ber 17. napiirn

l6 6rriie meserk€Zzcn a HVB-hez. (1 163 Budapest, Havashalom u. 43., telefax: 404-4298, e-

mail: hvi l6.hub

A fellebbezdst ir6sban - szemdlyesen, levdlben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben

eljuttatva - lehet benyujtani. A fellebbez6snek tartalmaznia kell a j ogszab6lys6rt6s

megjekilds6t, a jogszab6lysdrt6s bizonyit6kait, a fellebbez6s benlujt6j6nak nev6t, lakcim6t

(szdkhelydt) 6s - ha a lakcim6tol (szdklely6t6l) elt6r - postai 6rtesitdsi cim6t, a fellebbez6s

benytjt6j6nak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a kijlftjlddn dlo, magyarorszrigi lakcimmel

nem rendelkezo v6laszt6polgrir nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a szem6lyazonossrigdt

igazol6 igazolvitnyrinak tipus6t 6s szim6t, vagyjel6l6 szervezet vagy m6s szetvezel eset6ben

a bir6srlgi nyilvifurtart6sba-vdteli szrimiit. A fellebbezds illet6kmentes.

INDOKOLAS

A Ve. 307N. $ ( I ) bekezd6se alapjrin a HVB a Budapest XVI. keriilet 8. sz6mri egy6ni

vrllaszt6keriiletben a helyi cinkormriLnyzati k6pvisel6k 6s polgiirmesterek 2019. dvi riltal5nos



viilasztiisiinak eredm6nydt a halirozal melldkletdt k6pez<i jegyz6kdnyvben foglaltak szerint
6llapitotta meg.

A helyi dnkormrinyzati kdpviselok 6s polgdrmesterek velasztiisiir6l sz6l6 2010.6vi L. tdrv6ny
(a tov6bbiakban: 6vjt.) 14. $-a alapjrtr az egy6ni v6laszt6kertiletben az a jeldlt lesz k6pvisel6,
aki a legtdbb 6rv6nyes szavazatot kapta.

A leirtaka tekintettel a HVB a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint Allapitotta meg a helyi
dnkorm6nyzati kdpvisel6k 6s polgdrmesterek 2019. 6vi 6ltalfuros v6lasztds6n a Budapest XVI.
kertilet 8. szrimri egy6ni vrilaszt6keriileti kdpviselo viilasztris eredmdnydt.

A HVB hataskdre 6s hatArozata az Ovjt. 14. S-an, a Ve. 304. $ c) pontjriban, a 307N. $
bekezdds6ben foglaltakon, a jogorvoslati lehet6segr6l sz6l6 tdjdkoztatris a Ve. 221. g

bekezddsdn, a223.$ (l)bekezddsdn, a224.$ (l)-(4)bekezddsein,a225. g-61n,a241. g

bekezd6sen, a 3071P. $ (2) bekezd6s c) pontjan, valamint az illetdkekrol sz6l6 1990.
XCIII. ttirvdny 33. $ (2) bekezdds l. pontjrln alapul.

Budapest. 20 I 9. okt6ber 14.
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K6sz0lt 2019. 6v okt6ber ho 14. napjen, 5 db szavaz6kdri .iegyz6kdnyv alapjin, a helyi vilasztisi bizotts6g hivatalos helyis6gdben:
Budapest xvl. kerLilet, Havashalom utca 43.
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A vilasztds crudnrarytalcn volt, mert a legt6bb szavazatot sze126 je16ltek azonos szimu szavazatot kaptak

A lral.trtas ertdltranycs wlt, a megv6lasztott kdpvise16:

neve: VASS PAL AGOSTON
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